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VOLUMEN TERTIUM. 

UVOGk GE 

ZONIS IMPERATORIS 

TACTICÁÀ. 
ES LIBRORUM MSS. FIDEM EDIDIT, RECENSIONE CONSTANTINIANA 

- AUXIT, FONTES ADIECIT, PRAEFATUS EST 

R. VÁRL 

TOMI II. FASC. PRIOR. 

(CONSTITUTIONES XII. XIIL. ET CONSTITUTIONIS XIV. PARAGRAPHOS 1—38. CONTINENS. 

PRETIUM 900 CORONAE. 

BUDAPESTINI. 

MCMXXII. 

pu. 35 



CORRIGENDA. 

1. Quod ad fontes adtinet: (P. 76, 5) ἐπεί legendum pro ἐπεὶ (77, 1) πάντως 
(117, 1) r& (126, 1) ἐχεένῃ 

2. In textu Leonis: 8425 Formam συγ χέσεις, quam indieiis palaeographicis nitens 

exeogritavi, ut inusitatam delendam et pro ea eum codieibus συγ χέῃς legendum censeo — 3453 τὸν 
3511 "£v corrigendum in "Ev 3513 pro puncto ponenda virgula 3595 legendum 

σού εἶσιν 8751 τὸ 8827 τοὺς 4021 γὰρ 4370 ἤγουν 4489 χατὰ 4558 

Πᾳαραγγείλῃς 

3. In adparatu critico Leonis: (P. 59, 2) ὃ 106 legendum pro $ 107 (62, 1) inse- 
rendum ante χα ϑέἕέχαστον 4025 (87, 3) pro 8 105 leg. 8 104 (117, 6) inserendum post 

MW: , προπαραγγείλῃς APiE (144, 4) inserendum post M 'W:  ; cf non solum vs. 

111, sed etiam vs. 4897. 

4. In recensione Constantiniana: 1410 legendum ἔμπροσϑεν 1482 item, deinde ἔχων 
5. In adparatu critico recensionis Constantinianae: (P. 81, 1) delendum siglum || post 

Praecce. (134, 2) legendum πλῆϑος 



LEONIS IMPE RATORIS 

ΤΑΟΤΊΟΑ. 

AD LIBRORUM MsS. FIDEM EDIDIT. RECENSIONE CONSTANTINIANA AUXIT, F ON'TES 
ADIECIT, PR AEFATUS EST 

R. VÁRI 

TOMI II. FASC. PRIOR. 
(CONSTITUTIONES XIL, XIIL. ET CON STITUTIONIS XIV. PARAGRAPHOS 1—38. CONTINENS.) 

BUDAPESTINI 
MCMXXII. 

FASCICULO POSTERIORE CUM FASCICULO PRIORE IN UNUM TOMUM IUNCTO HUNC TITULUM ABICIES ! 



Typis Regiae Universitatis Scientiarum Budapestinensis. 
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P 20 y. 
HOAEMINON ILAPANKEYON 

διάταξις ιβ΄. 

Περὶ προταρασχεντῆς πολέμου. 
[d P » 5 DA 3 - 

Lr ἃ» μὲ» oUr καιρὸς πολέμου ελπίζηταί σοι, 

ὦ στρατηγέ, xci τὸ» ἤδη προγυιιγασξέγτα στρατὸν ἔπι- 
συνάξης, x«AOr ἔστιν, ἵνα (d) ἅπαντα ὅμοῦ εἰς μίαν 

τάττῃς παράταξι» xol μάλιστα πολὺ» ὄγτα χαὶ (xarOr, 
M NEA Ὡς 2 £1 ?^G hos / ' 9 .“ 

ὅχαὶ διὰ TOU ἀχαίρου πλήδους συγχέσεις τὴ» εὐταξίαν» 
T. AS RO SEE VES UAE Pini: NS n JA TOR n τῆς παρατάξεως, ὡς μὴ δύτασξαι διὰ τὸ μέγεξος xal 

σλήῆδος χαλῶς πείδεσπαι αὐτὴ» πρὸς τὰ κελευόμιεγα, 
3 * ' MN * ὃ T * "m 
ἀλλὰ TOT περισσὸν στρατὸν) διαμέρισοῦ χαὶ ποίησον 
xai δευτέραν» sarai. 

9418. 3419. [n W in mge superiori; desunt in P,E || 3422. [nter προ- 

γυμνασϑέντα et στρατὸν quattuor litterarum rasura in W; cf. rec. Const. || 8423. 

καλόν ἐστιν W, καλὸν ἐστὶν Ἐ || 8424. τάττῃς om. Ps, ἑχτάττης W, παρατάξης A, 

παρατάξεις E || 8425. εὐχαίρου P,E || συγχέσεις] cf. 8076; συχγχέεις W, συγχέης 

eeteri || 3426, μέγεϑος καὶ omm. Α P,E. 

RU Of € .- - T 

REC. CONST. (//cegi τοῦ 0stoc ἁρμόζει προπαρασχευάζειν εἷς πόλεμον. 
! 4 A s D 2) DU EP AE "f. ^ 0) 2 ) ͵ 

l. || Ὅταν καιρὸν πολέμοι' ἐλπίζῃς καὶ ἐπισυνάξης τὸν προγυμνασίγέντα ἀπάρτι 
Ξ Uu ^ - ΄ 

στρατύν, ὦ στρατηγέ, καλόν ἐστιν, ἕνα μὴ ὅλον τὸ στράτευμα ἐν τῷ ἅμα ποιήσης μίαν 
γι 2 ^ J πῶ - Y t 

παραταγήν, καὶ μάλιστα ἂν ἔστι πολύς. τὸ γὰρ ἄκαιρον πλῆϑος ποιεῖ σύγχυσιν χαὶ ἀταξίαν 
» ΄ N Y ' ) τ ' * 

εἰς τὴν παραταγήν, | καὶ οὗ δύναται 5j τοιαύτη παραταγὴ διὰ τὸ μέγεϑος αὐτῆς καὶ τὸ 

πλῆϑος τοῦ λαοῦ ὑπακούειν καλῶς πρὸς τὰ χελευόμενα, ἀλλὰ χώρισον τὸν περισσὸν στρατὸν 
' J 

xci ποίησον ἔτι δευτέραν παραταγήν. 

1207. Inseriptionem addidi || 1209. ἐντωώμα C. 

[p. 135. M.] 

c. 1269 Lami. 

fol:522y 
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: 5 

FONTES. Urbicii Tact.-Strat. IH. 1. Μερὶ τοῦ χρειώδη καὶ ἂν 41- 

UN 

«ἍΝ Ex 

P» 
ψ»» 

καίαν εἶναι τὴν εἰς πρώτην καὶ δευτέραν τάξιν τοῦ A 
- É , Sam " ΄ o : , Sie Ai 

στρατοῦ διαι θέσιν. 1. Er ταῖς θημοσίαις καβαλλ αρικαῖς μάχαις τ 
ἀπεριέργως ἐν m παρατάξ ει τὸν πάντα στρατὸν εἰς ὄψω ἐχτάσσειτ 

καὶ “ηϑὲν εἷς δευτέραν τύχην πρὺς Qua gópove ἐγχειρήσεις γυλάττειν ! 

ἀνδρὸς ἀπείρου καὶ προγαγῶς κινδυνεύειν δέλοντος ἴδιόν ἔστιν. 

οὐδὲ γὰρ διὰ σλήξους σωμάτων καὶ ἀλόγου goat τητος, οὐδὲ ἔξ 
ἁπλουστέ ρας ἐγχειρήσεως, ὥς τινὲς τῶν ἰδιωτῶν δοξάζουσιν, οἱ πόλε- 

CONSTITUTIO XII. 

9. Ὅτ᾽ ἂν γὰρ δημοσία μέλλῃ καϑαλλαρίωνγ μάχη 
γίγεσξαι καὶ εἰς μίαν uórQr παραταγή} τις τὸν ὅλον 

s ῃ » » - , / T. Uu ES στρατὸν x«T ὁψι}" TOY πολεμίων)» παρατάσσῃ καὶ “ἢ 
n ς 

ἀποβλέπῃ πρὸς ἐγαγτίαν τύχην, “μηδὲ μελετᾷ χαὶ ἄλλως 
ἐπιτηδεύειν X(TG TOY ἔχει 00r ἤγουν καὶ 0v ἑτέρας παρα-᾿ 
τάξεως, οὗτος, ὡς ἑμοὶ δοκεῖ, rip ἀπειρύς ἔστι} χαὶ 
προφαγῶς εἰς xirüvror ἑαυτὸν ἐπιρρίπτει. ^el. 

3. Kal γὰρ οὐχὶ τὸ πληξὸς TOY σωιιάτον, οὐδὲ ἡ 

ἄτακτος Ξρασύτης, οὐδὲ ἡ ἁπλῆ προσβολὴ τὸ» πόλεμον 
χρίγουσι» ἢ κατορξοῦσι», ὡς τιγὲς τῶν ἀπείρων γομί- 

3430. μάχη καβαλλαρίων μέλλη AP,E || 3431. γίνεσϑαε omm. MW || τὶς 

MW, omm. AP,E || 3432. κατόψιν MW || Pro z. Ow. τ. πολ. παρᾶτ. AP,E 
παρατάσση κατὰ πρόσωπον (καταπρόσωπον A) τῶν πολεμίων habent || 3498, μὴ 

δὲ MP, μηδὲ W || μελετᾶν AP,E || 8485. ἄπειρος ἐστὶν I:MW ||| ἐστε P,E || 
3438. ἁπλὴ MWP,E; in A a. c. || 3489. ὡστινὲς W || Cf. 122. || 3489— 3440. ὡς 

2. ὅταν γὰρ μέλλῃ γενέσϑαι δημόσιος πόλεμος χαβαλλαρίων xci παρατάξῃ reg ὅλον 
τὸν στρατύν, ὅσον ἔχει, εἰς μέαν παραταγὴν κατὰ πρόσωπον τῶν πολεμίων xci οὐκ ἀπο- 
λέπῃ καὶ πρὺς τὰ ἐναντία, oiov, ἂν τραπῇ, ἂν δυστυ χήσῃ, οὐδ᾽ ἐνμελετᾷ, ἵνα καὶ δι ἄλλης 

- , » ὦ DJ " B "" , ^ J - Jj - ^ D] ἣν 

παραταγῆς ἐπιτηδεύηται κατὰ τῶν ἐχϑρῶν, ἐγὼ δοχῶ, ὅτε ὃ τοιοῦτος ἀνὴρ ἄπειρός ἔστι 

καὶ φανερῶς ῥίπτει ἑκυτὸν εἰς κένδυνον. 

3. x«i γὰρ οὐ τὸ πλῆϑος τῶν ἄνδρῶν, οὐδὲ ἡ (ἄτακτος) ϑρασύτης, οὐδὲ ἡ ἁπλὴ 

συμβυλὴ τοῦ πολέμου χωρίζουσι τὸ ποῖοι τρέπονται καὶ ποῖοε νιχῶσεν, ὡς νομίζουσί τινες 

» - "T6 4 - . € ᾿ 1 , . 
1216. οὐδ᾽ luutàttG ego, οὐδὲν μελετᾷ O || 1219, ἡ ἄταχτο: ϑρασύτης ego, χαταϑρασύτης C, ubi κατα 

m. r. exaravit; videtur extitisse xai ἡ || 1220. νομίζουσι τινὲς C. 

1215 3 
- β ̓ 
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4L xgivorrou, ἀλλὰ μετὰ Se0r Oud στρατηγίας καὶ τέχτης. στρατης 

γίας μὲν — τὸ καιροῖς καὶ τόποις καὶ αἱδν ἐδιάσιεασι καὶ τρόποις 

διαγύροις πρὺς ἀπάτη» τῶν ἐχξιρῶν χκεχρήῆσξαι ele τὸ καὶ δημοσίων 
͵ . N 2 5 - 

: πολέμων χωρὶς QurarOr “εἶναι τῶν σπουδαζομένων ἐπιτυγχάν δι», 
e" € ) - Dd - - , 

OStQ ὡς QGYOTYXOAOY καὶ σωτήριον τῆς τοῦ στρατηγοῦ συγέσεως 
) A ; A Y B ΩΣ 

καὶ αγδρίας γιώρισιια γίνεται, téyvruc δὲ — τὸ μέτα τάξεως 

CONSTITUTIO XII. 

IAA—L————————————————————————————————————————? 

Covom, ἀλλὰ μετὰ Ξεὸν διὰ τέχγης καὶ φρογημάτον 

στρατη) (XOr uera τῆς προξυμίας τοῦ στρατοῦ χατορ- 

obra ὃ πόλεμος. ι 

4. ux uer fiooriuaror xai τροπαίων, οἷον εἰς χαι- 

ροὺς jjj ovr ἡμέρας » γυχτὸς ᾽ (euros ) εὐδίας, ἢ) 

; πάλι; εἰς τόπους y 0vr δι᾿ δ) χρυ “μάτων ἢ στεγωι(ἀτῶ} 

xai δι᾿ αἰφτιδιασιοῦ, ἢ) διὰ πολλῶν ἄλλον xc διαφόρων 

τρόπον ἵγα ἀπατᾷς τοὺς ἑχπρούς, ὥστε | χορὶς 0nuo- 

σίου πολέμου χατορξῶσαι ΤῊ} γίκη» κατ᾿ αὐτῶν. τοῦτο 

γάρ ἔστι καὶ σωτήριον, χαὶ cro ἀγαγκαῖογ, vro. διὰ 

τῆς σῆς συγέσεως καὶ φρογήσεως καὶ ἀγδρίας καὶ τέχγης 

γικᾷς τοὺς EYSQoUc. 

νομίζουσι τινὲς τῶν ἀπείρων AP, E || 8441. μετὰ] καὶ P, E || 8444—3445. Verba 

ijyovv .....Tóz0vc om. P, || 8446. δι᾿ om. A. || 8447. τόπων MW || 3450. σῆς omm. P, E. 

τῶν ἀπείρων, ἀλλὰ μετὰ ϑεὸν διὰ τέχνης καὶ φρονημάτων στρατηγιχῶν, εἴπερ ἔστι, καὶ 

προϑυυμέᾳ τοῦ στρατοῦ κατορϑοῦται ὁ πόλεμος. 

4. διὰ μὲν CEDENS χαὶ ἐπιτηδευμάτων τοῦ στρατηγοῦ, οἷον, ἂν ἐπιτηρήσῃ καιρὸν 

ἐπιτήδειον, ἡμέραν ἢ νύχτα ἢ χειμῶνα ἢ εὐδίαν, ἢ πάλιν τόπους εἰς ἐγκρύμματα ἢ στὲ Your 
᾽ y , 7 ze t 

6 ἢ ἂν αἰφνιδιάση τοὺς ἐχ)ροὺς ἢ ἂν ἄλλους ἐπινοήσῃ T τόπους zci ἀπατήση τοὺς ἐχϑροὺς 

πρὺς τὸ ποιῆσαι τὴν νίχην xar' αὐτῶν χωρὶς δημοσίου πολέμου. τοῦτο γάρ ἐστι πολὺ 

ἀναγχαῖον καὶ τω σωτηρία, ἵνα διὰ τῆς σῆς συνέσεως, στρατηγέ, καὶ ἀνδοίας χαὶ 

φρονήσεως xci τέχνης νικᾷς τοὺς ἐχϑρούς. 

1995. τόπους. C ; rectum auctor recensionis non cognovit || ἀπατήσῃ τοὺς ego, ἀπατήσηται C. 

1: 

c. 8508, 



[p. 126. M.] 

4 

καὶ συμβωνίας ποικίλως τὸν στρατὸν (ϑιαμερίξειιν xal ἀσραλός v 
τῶν πολέμων μάχας καὶ ἐγχειρήσεις ποιεῖσξξαι καὶ μὴ ] uóror qvÀdr-. 
τεσξαι τοὺς Éx τῶν ἐναντίων OóÀove, ἀλλὰ καὶ ἐπιτηδεύειν κατ᾽ 3 
αὐτῶν. ὁιὸ χαὶ οἱ ἀρχαῖοι τοῦτο παρατηρήσαντες εἷς ὁρούγγους. m 

CONSTITUTIO XII. LM 
Ξ RS 

5. Καὶ ταῖτα uir διὰ TOY φρονημάτων χαὶ τόν ἢ 
στρατηγημάτων" διὰ δὲ Es ἐπιστήμης κατορτώσεις vor CONS 
πόλεμο), ear | uera τάξεως τῆς πρεπούσης διαμερίσῃς 
ἢ συγάψῃς τὸν στρατό, ποικίλως χαὶ αἀσγαλῶς, a s 
παρατάξῃς uera εὐταξίας πολεμικῆς καὶ οὕτως τὰς p χε 
πολέμιον ἐγχειρήσεις ποιήσης. ᾿ E 

6. Καὶ μὴ uóror φυλάξῃς σεαυτὸν ἀπὸ τῶν δόλον Ὁ 2 
χαὶ TOT ἐπιτηδευμάτων ἤγουν φρονημάτων TOY» ἑγαγτίων. | 
σου, ἀλλ᾿ ira μιᾶλλον xoi σὺ xaT αὐτῶν, ἐπιτηδεύῃς" s " 
xal ἀγτιστρατείῃ. | e td e | 

ἊΣ ms 3 

1. Ozer καὶ ot παλαιοὶ στρατηγοὶ. TOUTO παρετήρη-. E 
Gar ὡς χρήσιμον ἤγουν τὴ» εὐταξία». καὶ διὰ τοῦτο 203 
εἰς τούρμας καὶ δρούγγους καὶ κόμητας χαὶ χεγτάρχους "E ̓ 

εν τὶ 7 n | 

3452, τῶν alterum om. A || 8456. παρατάξεις MW || 3457. πολέμων. ego ex Ad 

Urbicio; πολεμίων libri || ποιήσεις MW, ποιεῖσϑαι AP, E || 3460. καὶ omm. E 

AP,E || 3464. κεντάρχας P,E. i 

^ 
ΑΝ ΩΝ 

j 
TE 
! 

n 

5. ἀλλὰ ταῦτα μὲν διὰ τῶν φρονημάτων xci σερατηγημάτων᾽ νεκήσεις δ᾽ ἂν πάμν 
αὐτοὺς χαὶ διὰ τῆς στρατηγικῆς ἐπιστήμης καὶ πείρας, εἰ μετὰ τάξεως, ὡς πρέπει, διαμερΐσεις in 

τὸν στρατὸν ἢ ἑνώσεις αὐτοὺς μετὰ ποιχιλέας καὶ ἀσφαλείας καὶ παρατάξεις μετὰ εὐταξίας 

πολεμιχῆς χαὶ οὕτως ἐπιχειρήσεις ποιεῖν τὸν πόλεμον. 

6. xci μὴ μόνον φύγῃς τοὺς δόλους xci τὰ ἐπιτηδεύματα τῶν ἐχϑρῶν σου, ἀλλὰ 

xci μᾶλλον ἐπιτηδεύῃς xci σὺ κατ᾽ αὐτῶν. cH 

7. χαὶ γὰρ καὶ ob παλαιοὶ στρατηγοὶ τοῦτο εἶπον χρήσεμον, τὴν εὐταξέαν. καὶ Ὁ 
διὰ τοῦτο εἰς τούρμας καὶ εἰς δρούγγους x«i εἰς κόμητας καὶ εἷς χεντάρχους xai 



2465 

5470 

ὃ 

» , i D E / x e. TR ar 172, A EN Qe 
ἤτοι μέρη καὶ μοίρας διαρόύρους πρὸς τὴν χρείαν ἔτασσον, xocuc 
eu» Y 7 / ) x ' - ) δ 

νῦν .᾿Ιθαρὲς καὶ “οῦρκοι τάσοονται ἔχκεῖνο TO σχήμα αὐτοὶ βυλάετ- 
, 2 - 3 * , i 

rOrréQ χαὶ συντύμως ἐγτεύξδεν «τακαλούμενοι τάς συμβαινούσας 
» "e ' A E] - 7] 3 ^ ^ Ὁ Y zi κὰν 

αὐτοῖς μέρικας τροπάς ἕν ταῖς μάχαις. οὐδὲ γὰρ ἐπὶ μιᾶς μόνης 
4 a , c € - / 2 - L ^ 

παρατάξεως ἐχτάσοονται, ὡς Πωκαῖον καὶ Πέρσαι, ἕν μιᾷ Qo 
V 7 ͵ 7 ΟΝ / y PL i] J ͵ 

τὴν χρίσιν τοσούτων “υριάδων καβαλλαρίων γέροντες, αλλὰ δευτέ- 
2 ct n ) 7} i] / V " 

Qur, ἔστιν Orc καὶ τρίτην — κατ οὐρὰν διῃρημένως τᾶς τάξεις — 
- εἷς 3 7» ^4 2 Ϊ 90 / N . / 

ποιοῦσω;, Or ἀν μάλιστα ἕν πλήξει τυγχάνουσιν καὶ πρὸς διαφόρους 
M ἐπελεύσεις "soux(Aoe ἐγχειροῦσιν. "rg 09 ἐπὶ μιᾶς τάξεως τὸν 

CONSTITUTIO XII. 

καὶ εἰς ἄλλα μέρη πρὸς τὴ» χρείαν τὴν παροῦσαν TOY 
ὅλο» στρατὸν» διαμερίσαντες οἵτως παρετάσσοντο. 

8. OU γὰρ πρέπον ἐστὶ» εἰς μίαν μόνην παράταξιν 
ἐχτάσσει»" τὸ» στρατὸν χαὶ ér μιᾷ μόγῃ ῥοςτῇ χρίσιν» 
καὶ διοίκησω; τοσούτω» χιλιάδω» χαβαλλαρίω» πιστεύ- 
ει), ἀλλὰ καὶ δευτέραν, πολλάχις καὶ τρίτῃ» παράταξι» 

κατότπισξεν διαιρεῖν καὶ οὕτως τὰς τάξεις ποιεῖν, ιιἀ- 
7.29 ) 3 - - 

λιστα, OT (Y σοί ἐστι», χκαξὸς εἴρηται, πλῆδος στρατιᾶς. 

καὶ γὰρ οὕτως ποιῶν, ὡς Xr σοι δόξῃ καὶ ἀπαιτήσῃ ἡ 
χρεία, ποικίλως καὶ διαφόρως τὰς ἐγχειρήσεις ποιήσεις. 

8466. διαμερίσαντας M. || παρατάσσονται P,E || 3468. τὸν στρατὸν παρα- 

τάσσειν A P,E || 8469. χιλιάδων omm. A P,E || 8471. κατόπισϑεν P, || 8472. 

ὅταν W || ἐστίν MW, ἐστὲ A, ἔστι P,E || 34783. ἀπαιτήσει Py. 

ἄλλα μέρη πρὸς τὴν οὖσαν χρείαν ἐχώρισαν τὸν ὅλον στρατὸν καὶ οὕτω παρετάσ- 

σοντο. 
8, οὐ γὰρ πρέπον ἐστὶν εἰς μίαν μόνην παραταγὴν ἵνα ποιήσῃς τὸν στρατὸν καὶ dz 

ἑνὸς μόνου | πολέμου ἴσως ἵνα τραπῶσιν ἢ νικήσωσι τοσαῦται χιλιάδες καβαλλαρίων, ἀλλὰ 

καὶ δευτέραν πολλάκις xci τρίτην κατόπισϑεν παραταγὴν ἵνα ποιῇς, κατεξαέρετον, ὅταν 

ἔχης πλῆϑος στρατοῦ. xci γάρ, ἂν παρατάσσῃς οὕτως, ποιήσεις καὶ τὰς συμβολὰς τοῦ 

πολέμου κατὰ ἄλλον καὶ ἄλλον τρόπον καὶ ὡς βλέπεις, ὅτε ἅπαιτεῖ | χρεία. 

fol. 23* 



6 v HEN 

͵ 
^ DE ᾿ 

morTo στρατὸν γίνεσαι —- xai κατεξαίρετον χοιτάτους — op 

nuca πολλὰ ἐναντία ἑπακολουξεῖν" συμβαίνει γὰρ — ἡ πλήξους 

ρατοῦ ὄντος καὶ τούτου ἐπὶ πολὺ διάστημα ἐξ ἀνάγκης ἐχτεινο- 

(TOv χαὶ ἀνωμίάλων TÓTUT ὑετοςτιτττύντων --- ἄνισον καὶ ἀπειξῆ 
; c ' δι, Yer " M 

oíoxsoczat ὡς μακρὰν (οὐσαὶ) τὴν τάξιν xai ἀσύμγρωνα τὰ μέρη 
} - /, LI n ^ o 36$ E - - ' 

αὐτῆς γίνεσξιαι, καὶ δντεῦξεν εὐδιάλυτον πρὸ τῆς συμβολῆς καξίοσ- ^ " 

CONSTITUTIO. XII. ^ "AS 

9. Ho22& γὰρ ἐγαγτία λογιζόμεξα γίρεσται, ὅτ᾽ ἂν τὸ 5 
εἰς μίαν παράταξι» τὸν OÀor στρατόν τις συταγάγῃ ες 
καὶ χατεξαίρετον τοὺς κογτάρια ἔχοντας" συμβαίνει γὰρ uH. 
— πλ ἤξου ς ὄν» TOS στρατοῦ χαὶ ̓σούτοιὴ εἰς πολὺ διάστημα, | m 

Pos 
ἐξ «rd, χης ᾿ἐχτειγοιέγου, εἶτα xai ἀγωμάλον TÓSOY | E 
ὑποπιπτόντων — ἄγισον εὑρίσκεσκαι καὶ UTE τὴν WE» ood 

era oer aur ὡς uxor οὐσαν καὶ ui eva por eur ἀλλήλοις A ^ 
T “έρη αὐτῆς, xui ὁμὰ τοῦτο χαὶ πρὸ τῆς συμβολῆς. SE 

Oui τὴ ἀταξίαν εὐδιάλυτοῦ αὐτὴ; καὶ πεφυρμέγην 
γίγεσξαι. ᾿ 

9475. πολλάκις P, || 8477. τὰ κοντάρια AP,E || 3478. πλῆϑους W, πλῆϑος 

A P,E || τούτου inserendum censui ex Urbicio propter rec.-is Const.-ae τοεαύτη || 

3479. ἐκτεινομένους MW || Verbo εἶτα $ distinguitur in codd. || ἀνώμεαλον E || 

3483. διὰ τὴν ἀταξίαν P, καὶ διαταξίαν, E καὶ διὰ ἀταξίαν habet. 

ἢ, πολλὰ γὰρ ὑπολαμβάνομεν ἐναντία γένεσϑαι, ὅτε εἰς μίαν παραταγὴν τὸν ὅλον 
οτρατύν τις ποιήσει, κατεξαίρετον τοὺς ἔχοντας κοντάρια. συμβαίνει γάρ, ὅτέ ἐστι πλῆϑος 1 

στρατοῦ εἰς μίαν παραταγήν, ἵνα ὑπάγῃ εἰς πολὺ μῆχος ἐξ ἀνάγκης ἣ τοιαύτη παραταγή, 

εἶτα εὑρίσκονται τύποι δύσχολοι καὶ οὐ δύνανται ὑπαχούειν πρὸς τὰ χελευύμενα παρὰ τοῦ 

στρατηγοῦ διὰ τὸ εἶναι μαχοί, μὴ δὲ ἰσάζειν πρὺς ἄλληλα τὰ μέρη αὐτῶν. διὰ τοῦτο καὶ 

πρὸ τὴς συμβολῆς τοῦ πολέμου ἐστὶν εὐχολοπαράλυτος διὰ τὸ εἶναι ἄτακτος καὶ περ υρμένη. 

1345, ὅτε ἐστὶ C || 1248, μηδὲ C, 



“1 

a ix c 4 4 PCR ἌΣΤΥ ΡῚ ἼΣΟ / ; 5 ἡ 24 c D ὁ. Ὁ * 

τασξαι. εἶτα ὑπερκεράσεως ἢ “ ἐπεξελεύσεως αἰφνιδίως ὑπὸ PCySQuv, 
ς ,ὕ 2 " ce 1 - ? » - 7 » 

ὡς εἶχός, ἐπιγινομένης αὑτὴ δια τοῦ νώτου ἢ TOT πλαγίων ἀπὸ- 
- Q cw n Y » i : SI ἢ γ ῃ ὯΝ 9 

ροῦσα βοηξείας καὶ μηδενὸς Orroe τοῦ δηρενδεύοντος αὐτὴν 1] ἔσπι- 
S ΤΣ ΧΊΩΝ 2 3 τὰ, E. M. VoL E ADT M Y» BonSeir Óvrauérov ἀνάγκη αὐτὴν πρὸς poyur τελείαν χωρεῖν. 

. / ) - - - ) ' ' 

2. Τ|ρὸς τούτοις x«i ἕν αὐταῖς ταῖς συμβολαῖς οὐδενὸς κατα 
“ 2 / M - € 2 Nn , " 

λόγον ἑποπτεύοντος τὴν πᾶσαν μάχην ὡς ἐπὶ πολὺ ἐχτειγνομένης τῆς 
7 ἃ -- 2 L , - , ' ) - - 

παρατάξεως ἐχγίνεταί τισι τῶν βθάγδων αγανῶς λιποτακτεῖν καὶ 

CONSTITUTIO XII. 

ww . 10. Εἶτα, ἐάν ποτὲ συμβῆ τοῖς πολεμίοις ἢ ὑπερεκ- 
ταξῆγαι χατὰ τὸ πλάγιον ἤγου» ἐπὶ κέρας ἐττεξελξεῖν 
πρὸς χύχλωσι» αἰφνιδίως, λοιπὸν ἡ παράταξις δια τε lv. 137. M.] 

τῶν ὀπίσω χαὶ τῶν πλαγχίω; «ἀποροῦσα βοηξείας καὶ 
«ηδεγὸς ὑπάρχοντος τοῦ συγηγοροῦντος αὐτὴν» εξ ἀγάγ- 

»» xg πρὸς τελείαν φυγὴ» ὁρμήσει. 
ll. ᾿“λλὰ καὶ ἕν αὐτῇ τὴ τοῦ. πολέμου συμβολῇ 

ὁιὰ τὸ μὴ τὸ μῆκος τῆς παρατάξεως ἐπιβλέπειν» τινὰ 

€x τῶν ὄπισϑεν πολλάκις τιγὲς TOY ταγμάτων μετὰ καὶ 
τῷ» βάγδον ἁφαγῶς λιποτακτοῦύῦσι᾽" καὶ γίγνεται καὶ πᾶσι 

8485. τοὺς πολεμίους A P,E || 8489. συνεργοῦντος A.P, E || αὐτῆ A. || Verba 

in P,E inde ab αὐτὴν usque ad 3491. ἐγ desiderantur || 3492— 3493. Verbo 

ἐπιβλέπειν AP, addunt τινὰ ἐκ τῶν ὄπισϑεν, quae retinui || B493. καὶ omm. 

A P,E || 3494. λιποτακτοῦσιν WA E. 

1250 10. εἰ δὲ χαὶ οἱ πολέμιος ἁπλώσουσιν εἰς τὸ πλάγιον || τῆς παραταγῆς αὐτῶν πρὸς c. 1272 Lami. 
^ - »f € , - , 

τὸ χυχλῶσαι τὴν ἡμετέραν παραταγὴν χαὶ οὐκ ἔχει αὕτη βοήϑειαν ix τῶν ὀπίσω καὶ ἐκ 
2: , OLEO M Es " 30, 

τῶν πλαγίων, €& ἀνάγκης φεύγει εξαέφνηὴς. 

ll. ἀλλὰ xci εἰς τὴν αὐτὴν τὴν συμβολὴν τοῦ πολέμου, ὅταν ὑπάρχῃ μεγάλη ἡ παρα- 

ταγὴ διὰ τὸ μὴ δύνασϑαι ἐπιβλέπειν αὐτήν τινα ἕκ τῶν ὀπίσω, πολλάκις τινὲς τῶν τα- 

158 γμάτων μετὰ χαὶ τῶν βάνδων χρύφα στρέφονται" καὶ ϑεωροῦσιν αὐτοὺς καὶ οἱ λοιποί, 



€, NOD, 

πρύγασιν ἀναχωρήσεως τοῖς λοιποὶς πᾶσι, τρεπομένων δὲ 
υὐδεμέία ὑπουυτρορὴ ἢ ἀνακυςὴ τῆς Τυγῆς γίνεται οὐδενὸς 

μένου τοῦ ὠνακαλέσασξαι αὐτοὺς ὀφείλοντος πάντων, ὡς 

ται, ἐν τροπῇ γινομένων. ὅτε δὲ δόξουσε καὶ ἐπιτυχῶς πράττειν 

ὁ ὃν μιᾷ παρατάξει τασούμετοι καὶ ὠξεῖν ἐν τῇ μάχῃ τοὺς ἔγαν- 
τίους, διαλυυμένης πάντως τῆς τάξεως ἐν τῇ συμβολῇ καὶ ἀτάκτως 
rir ὀίωξιν τῶν ἕν αὐτῇ ποιουμένων, ei συμβῇ --- ὡς ἔστιν ÉSoc 

- TOP ? ' - τ AN. 

τοῖς Σχύξαις — dpeóyorrae ἀντιστραρῆναι κατὰ τῶν ἐπιτιδεμένων 

CONSTITUTIO XII. 

τοῖς λοιποῖς ἀγαχωρήσεως πρόφασις καὶ πράγμα ἐλεεινόν, 
τρεποιέγων (δὲ) αὐτῶν οὐδὲ ἀγακουπὴ τῆς γυγῆς, οὐδὲ 
ὑποστρυφὴ οὐδεμία γίγεται. οὐδεὶς γὰρ ἀγαφαίγεται ὁ 
“ἔλλων ἀγτακαλεῖσξαι ἢ ἐπισυγάγειν αὐτοὺς εἰς τροπή, 
ὡς εἴρηται, xai φυγὴν ὁρειήσαγτας. 

12. "Ear δὲ τάχα xal γοιίσωσι uera ἐπιτυχίας | τὸ» 
πόλεμο} ποιεῖν οἱ εἰς μίαν παράταξι» τασσόμεγοι χαὶ 
παρωξεῖν ér τῇ udyn τοὺς πολεμίους, ὕτ᾽ ἀν διαλυξῇ 
πάντως ἡ παράταξις Cr τῇ συιιϑολῇ τοῦ πολέμου χαὶ 
ποιοῦσι τὴ» δίωξι» ἀτάχτως οἱ διώκογτες, εν συμβῇ 
πολλάχις τοὺς φεύγοντας αγτιστραρῆγαι xara. τῶν 0w- 

8495. πράγμα WE; in A ἃ, c. || 3496. δὲ inserui || ἀνακοπῆ E || 3497. 

ὑποστροφῆ P,E|| οὐδὲ μία MP, E || 3499. ὁρμίσαντας P, E || 8500. καὶ om. P, || 
νομίσουσιν MW || 3502. παρωϑεῖν ego, προωϑεῖν codd. || 8504. ποιῶσι A P, E. 

xci ἄνα χωροῦσι. xci γένεται δὲ πρᾶγμα ἐλεεινόν. orpéqovot γὰρ ἐχεῖνοι καὶ φεύγουσε καὶ 
οὐδεμία γένεται ἀναχοπὴ τῆς φυγῆς αὐτῶν, οὐδὲ εὑρίσχεταΐ τις εἷς τὸν καιρὸν ἐχεῖνον ὃ 

μέλλων ἐπισυνάγειν χαὶ ἀνακαλεῖσϑαι αὐτούς. 

13. χἂν τάχα δὲ χαὶ νομίσωσιν, ὅτε νικῶσιν οἱ ὄντες εἰς μέαν παραταγὴν καὶ ὡς 
ἔτε συνεστήχοι ὁ πόλεμος, ἐπίχεινται τοῖς ἐχϑροῖς xal ἅπάρτι τρέπουσιν αὐτοὺς πάντως, 

xci ὅταν γένηται ἣ τροπὴ xci παραχολουΐδεῖ xci διώκει ἣ παραταγὴ ἅτάχτως, ἂν συμβῇ 

ἀντιστραιῆναι τοὺς φεύγοντας κατὰ τῶν διωκόντων αὐτοὺς ἢ ἄλλην δύναμιν dab ἐγ χρύμ-- 

1257. -ται τίς Ὁ, 

2495 

9505 

1260 



3510 

1265 

9 

γ 2 29. X44 » : X ἢ 3 - yo Jp 

αὐτοῖς ἢ ἄλλην Gpreo δύναμιν ἕξ ἐνέδρας ἐπιβάνηγαι, ἀγτάγκη παρὰ 

? S δα ΝᾺ P EATER ἡ PEINE SI 1 e: 
εἷς φυγὴν τοὺς διώχοντας χωρεῖν μηδενὸς ὄντος, ὡς εἴρηται, τοι 

) V ; ) . / - 395 » 

ἀποσοβοῦντος τοὺς ἐπερχομένους ἀπροοθοκητως. δοκεῖ δὲ ἕν τι ἔχειν 
, B " ἢ - t / e TAY 

προτέρημα TO πάντας ὃν μιᾷ παρατάξει τάσσεσξαι, ὑπέρ καὶ αὐτὸ 

: S M IE novp Deis c0 xc E NM RE 
uéyQu Seogíac (καὶ μόνης) ἔχει τὸ κέρδος, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ τοῖς ἐχ- 

᾿ - * N λ , Tes ΄ x ΄ 

Σροὶς τελείαν καὶ κομιπην Tuv “τοιαῦτη» τάξιν γραΐνεσσ αὐ μήκοςεν 

—————————
—————————

——— M MM———————D 

CONSTITUTIO XII. 

L——————————————
———————————————

———De9 

/ 2) A ἊΝ ed M « pu i| ΒῚ Ne MEUA 

xórrGr αὐτοὺς ἢ OUrauur &ÀAQr αἰφτιδίως ἀπὸ €yxoUt- 
2 , - b] eut Y 5 

ματος ἀγαγαγῆγαι, ἀγάγχη πάσα, οἱ διώχογτες εἰς 

φυγὴ» ὁρμήσωσι «ηδέγα ἔχοντες, ὡς εἴρηται, τὸ» δυγά- 
2 - » 2 3C 1 - 

u£YOr ἀπαντῆσαι p ἀποσοβῆσαι τοὺς διὰ τῆς ὑποστρο- 
μα DURAN. 1 3 

φῆς ἀπρουσδοχήτως ἐπερχομένους. 

13. Er δὲ uóror γομίζω προτέρημα ἔχειν τὸ πάγτας 

εἰς μίαν τάσσεσξαι παράταξι», τοῦτ᾽ ἔστι τὸ φαίγεσπαι 
ie 5 τ E : 3 , "s 

τοῖς ἐχξροῖς μήχοξεν τελείαν καὶ ezoy xau evi τὴ» τάξι). 
349 1 Y DECR , a ; V SCC NO NO TEORIA 
ἀλλὰ καὶ αὐτὸ μέχρι Ξεωρίας (καὶ μιόγης) ἔχει τὸ κέρδος. 

3507. πᾶσα] πάντας A, πάντως P,E || οἱ διώκοντες ἀνδιώκοντες M, τοὺς διώ-- 

κοντας AP,E || 3508. ὁρμήσωσι ego, ὁρμήσουσι M, ὁρμήσουσιν W, ὁρμῆσαι 

AP,E || ἔχοντας AP,E || 8509. ἀποσοβῆσαι) ἀποδιῷξαι (- ὦξαι P,E) A P,E || 

3510. ἐπερχομένους] P,E addunt πολεμίους || 3512. τοὑτἔστι M, τοῦτέστι E, 

τουτέστιν ἍΜΑ, τουτέστι P, || 8513. καὶ omm. MW et Meursii eod. tert. || 

εξογκωμένην W || 8514. αὐτὸ τὸ μέχρι P,E || xci secundum omm. A P,E ll 

μόνης iteratur in E || ἔχειν P, E. 
ENERO NPRPUHENT Q0 URL IET OR UUNRNAISMEPSQQUN DEEST OMUGKSRUE TRECE E 

——————————————————
—————— 

" - ) - d N 2t 

ματος αἰφνιδίως φανῆναι, ἀνάγκη πᾶσά ἐστιν, ἵνα οἱ διώκοντες φύγωσι διὰ τὸ μὴ ἔχειν 
» 3 

τινά, ὡς εἴρηται, ὀπίσω εἰς βοήϑειαν. 

18. ἕν μόνον ἀγαϑὸν νομίζω ἔχειν τὸ παρατάσσεσϑιαι πάντας εἰς μίαν παραταγήν, 

er D δὲς ; Ti - 3 - ^ 21S ἐν γα c ; ἐλλὰ , ^ 

ὅτι φαίνεται ἀπὸ μαχρύόϑεν τοῖς ἐχϑροῖς μεγάλη καὶ ἔξογκος ἡ παραταγὴ, ἀλλά Ι καὶ 

αὐτὸ μέχρι [τῆς] ϑεωρέας ἔχει τὸ χέρδος. 

1263. πᾶσα ἐστὶν C || 1266. ἔξογκος v, ἔξογγος C || 1207. τῆς seclusi. 

fol. 
99V 328 



[p. 138. M.] 

xui ἐπιτηδείαν μὲν τοῖς ἁρμοδίως κεχρημέτοις πρὸς ὑπερκέρασιν, 

Z "- E AM 

T m te 
Ὗ τ 

* ' 

m... ^ 

ἅτινα δυνατὸν μεξοδεύεσξι αι εὐκόλως διὰ τῶν λεχϑδησομένων τρόπων. 
εἷς δὲ τὸ disi dic τς τάξεις γίνεσξαι κατὰ τὴν δηλωξησομένην 

χαταγραγὴν καὶ ὑποβοήξειαν εἶναι xar τὸν ἀνξρώπινον λογισμὸν 
πολλὰ τὰ ἐξαίρετα χαὶ ἀναγκαῖα τομίζομεν συντρέχειν, πρῶτον 
μέν, ὅτι οἱ τῆς πρώτης τάξεως προδυμοτέρως μάχονται ὡς τοῦ 

CONSTITUTIO XII. 

(14. "Eyes δὲ τάχα xoi ἕτερον προτέρημα, τὸ δύγασ- ss 
ξαι διὰ τῆς μιᾶς παρατάξεως καὶ μιἐγάλης ποιεῖν χκύχλο- 
σιν» ἀπὸ ἑγὸς “έρους χαὶ ἀποκλείει" τοὺς πολεμίους, 
éxr ἄρα xu τούτῳ μετὰ τοῦ πρέποντος λόγου καὶ Ἐν : 
τέχγης τις χρήσηται. | ES 

15. TO δὲ διπλάς ποιεῖν 'τὰς παρατάξεις, ὥστε εἶγαι ΓΝ , 

εἰς ὕστοι ϑοήξειαν τῆς πρώτης παρατάξεως τὴν δευτέρα», Ὁ 
κατὰ τὸν ἀγξυώςτι}ο} λογισμὸν πτολλεὶ T ἑξαίρετα χαὶ 
qrayxawu vrouiézouer GUrrQéyetr. καὶ πρῶτον Ur, OTI 
οἱ τῆς πρώτης παρατάξεως ἔχογτες ὀπισξὲν χατὰ τοῦ 

3518. ἄρα MW || 3518—3519. καὶ τῆς τέχνης AP,E || 8519. τίς M || 

διαπράξηται A. P,E || 3520. διπλὰς W P,E || 3522—3523. Pro 70424 . . . .. Gvr- 

τρέχειν A P,E κατὰ πολλά ἐστιν (ἐστιν P4) ὠφελιμώτερον (ὠφελιμότερον E) 

habent || 3524— 3525. καὶ κατὰ νώτου AP,E. πος 

l4, ἔχει δὲ καὶ ἄλλο καλὸν ἡ μία καὶ μεγάλη παραταγή, τὸ ποιεῖν κύκλωσιν ἀπὸ 

τοῦ ἑνὺς μέρους καὶ ἀποκλείειν τοὺς πολεμίους, ἂν ἄρα ποιήσῃ τις αὐτὸ ὡς ἊΝ χαὶ 

μετὰ τέχνης. ; 10 

15. τὸ δὲ ποιεῖν διπλᾶς τὰς παραταγ ἃς πρὺς τὸ εἶναι εἰς ὑποβοήδειαν αὐτῆς πρώτης 

πολλὰ ποιεῖ ἔχειν τὰ ἐξαίρετα χαὶ ἀναγχαῖα τέως, ὅσον τ 

πρῶτον μέν, ὅτι. οἱ ὄντες εἰς τὴν πρώτην παραταγήν, 

παραταγὴς τὴν δευτέραν ( : C 
(αὐτὸ) χατὰ ἀνϑρώπενον Loytauór * 

1288, καλὸν v, κακὸν C || 1269, τὲς C || 1271. διπλὰς C || 1273. αὐτὸ inserui || κατὰ ego, αὐτὰ C. 



3530 

1215 

1] 

νώτου αὐτῶν ὑπὸ τῆς δευτέρας τάξεως Ρυλαττομέγου, ὁμοίως δὲ καὶ 

τῶν ἄκρων αὐτῆς διὰ τῶν πλαγιορβυλάκων, — εἶτα δὲ καὶ ὡς πολλῶν, 

τοῦτ᾽ ἔστι τῶν τῆς δευτέρας τάξεως, ὀπισἕεν ἐχτεταγμένων καὶ 

ἑποςτευύντων τούς, ὡς εἶχός, λιποταχτοῦντας μι) τρέπεσξ αἵ τινὰ 

τῶν τῆς πρώτης τάξεως, ὡς ἔτυχεν, ὅπερ μεγάλην gosur ὠφελείας 

συγεισάγει τῷ πράγματι" καὶ ἕν καιρῷ δέ, ὡς tixÓc, τροπῆς nro 

CONSTITUTIO XII. 

γώτου αὐτῶ» τὴ» δευτέραν τάξι» φυλάττουσα» αὐτοὺς 

προπυμοτέρως μάχονται πρὸς τοὺς πολεμίους, OttoloG 
δὲ xal τὰ ἄχρα ἤγουν τὰ δεξιὰ καὶ τὰ ἀριστερὰ τῆς 
παρατάξεως διὰ τῶν πλαγιοφυλάκων φυλαττόμεγα ἀφό- 
Bog πρὸς τοὺς ἔιιπτροσξεν πολειιοῦσι. τὸ δὲ πλέον -τρο- 

τέρημα, ὕτι τῆς δευτέρας παρατάξεως ὄπισξεν οὔσης 
OL πολλάκις λιποτακτοῦττες EY τῇ πρώτῃ παρατάξει oU 

τρέπογται, ὡς ἔτυχεν, ὑπὸ τῶν ὄπισξεν αὐτῶν ἐποπτευό- 

uerot* τοῦτο γὰρ καὶ μεγάλη» ὠφέλειαν ποιεῖ τῇ (ἄχη. 
16. Καὶ &r χαιρῷ δὲ τροπῆς, ὡς πολλάτις συμβαίνει 

8526. προϑυμοτέρως in W factum ex προϑυμωτέρως || 8527. τὰ tertium 

omm. B,E || 8529. πολεμῶσι P,E || πλέον προτέρημα] μεῖζον A P,E || 3532— 

3533. ἐποπτευόμεγοι ego, óxonvevóusvou MW, eufAenóusvou AP,E || 3533. 

τοῦτο] ὅπερ AP,E || γὰρ omm. AE || ἐν τῆ μάχη ποιεῖ AP,E || 3534. Καὶ 

omm. AP,E. 

ἔχοντες ὄπισϑεν αὐτῶν τὴν δευτέραν φυλάττουσαν αὐτούς, μετὰ περισσοτέρας προϑυμίας 

πολεμοῦσι, ὁμοίως δὲ χαὶ τὰ ἄχρα οἷον τὰ δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τῆς παρατάξεως φυλαττύ-- 

μενα διὰ τῶν πλαγιοφυλάχων πολεμοῦσιν ἀφόβως πρὺς τοὺς ἔμπροσϑεν. τὸ δὲ πλέον, ὅτι 

τῆς δευτέρας παραταγῆς ὀπίσω οὔσης οἱ ϑέλοντες φυγεῖν πολλάκις ἀπὸ τῆς πρώτης παρα-- 

ταγῆς οὐ τρέπονται, ὡς ἔτυχε, φοβούμενοι τοὺς ὀπίσω. τοῦτο γὰρ καὶ ὠφέλειαν μεγάλην 

ποιξῖ εἰς τὸν πόλεμον. 
1280 

3 5 SEN er e: ; D 2 c , , 3 2i. 
16. ἀλλὰ χαὶ ὅταν τραπῇ κατὰ σύμβαμα ἣ πρώτη παραταγή, καταφεύγει 

o9* 
4 
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ὠξήσεως συμβαιτού σης τῇ πρώτῃ τάξει ἔχειν τὴ} δευτέραν τάξιν dis 

ἀντίληψιν καὶ καταρυγήν, Ot ἧς πάλιν δυνατὸν ἀνακαλείσξαι ὦ 
αὐτοὺς χαὶ κατὰ τῶν ἐπιτιδειεένων ἀντι στρέβεσξαι, καὶ ἕν ταῖς 

ὀιώξεσί Tt, ταῖς κατὰ τῶν ÉySQUr, ἀσγαλῶς τὴν ἐπέλευσιν» ποιεῖσξαι. 

e γὰρ καὶ αντιστροῦὴ ἕκ τῶν γευγύντων ἢ ἑτέρα ἐπέλευσις ἄφνω 
γένηται, ἔστιν ἡ δευτέρα ἀντέχουσα xal συνάγουσα καὶ βυλάττουσα 

CONSTITUTIO XII. 

T1) πρώτῃ τάξει, γίγεται ἡ δευτέρα, εἰς ἀγτίληψιν χαὶ 
XOT porn, Ser πάλι» δυγατὸν αὐτοὺς ἀγακαλεῖσξιαι 
ϑοηπουμέγους ὑπὸ τῆς δευτέρας τάξεως χαὶ xaTa. τῶν 
ἐπιπεσόγτον ἑχερῶν πάλιν ἀντιστρέφεσθαι, 

17. 422a xai, 0T. Gr διώκωσι τοὺς ἐχξρούς, οἱ WE 
πρώτης παρατάξεως ἀσγαλῶς xa μετὰ προσυμίας στοι-- wi 
οὔγται τὴ» δίωξιν». eur γὰρ ἀγτιστραφῶσιν, ὡς πολλάϊκις — 

γίγνεται, γεύγοντὲς οἱ ey gol ἢ ἄλλοξευ ποξὲν αἰφνιδίως 
ἐπέλξωσιγ ἐχξροί, γίγνεται ἡ δευτέρα τάξις ἀπαγτῶσα, 
καὶ συγάγουσα χαὶ γυλάττουσα τοὺς τῆς πρώτης παρα- —— 
τάξεος. 8515 

3535. τ. πρ. τι] τῆ παρατάξει Py, τῆ τάξει E || δευτέρα] f. P,E; additur τάξις | 

in AP,E || 3537. f P,E || 3539. διώκουσιν Ὃ || 8541. ἀντιστραφῶσι A. || 
3542. ἄλλοϑεν ποϑὲν M W P, E || 3543. ἐχϑροὶ omm. Α Ῥ' || γίνεται) εὑρίσ- 

χεται A P,E || παράταξις A E, παράταξης P, 

εἰς τὴν δευτέραν χαὶ ἐνδυναμοῦται παρ᾽ αὐτῆς καὶ ἀντιστρέφει πάλεν πρὸς τοὺς 
£x pole. 

17. «ai ὅταν διώχῃ τοὺς ἐχϑροὺς ἡ πρώξη παραταγή, ἀσφαλῶς καὶ μετὰ προϑυμίας 

ποιεῖ τὴν δίωξιν. χαὶ γάρ, ὡς ἔτε φεύγουσιν oL ἐχϑροί, ἂν ἀντιστραφῶσι, χκαϑὼς, πολλάκις 

γίνεται, ἢ ἂν ἔλϑωσιν ἐξαίρνης ἄλλοϑεν ἐχϑροί, ἀπαντᾷ ἣ δευτέρα παραταγὴ, καὶ συνάγει ι38ὺ 
καὶ φυλάττει τοὺς τῆς πρώτης παραταγῆς. 

?- 

1285, γίνηται C, 
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αὐτούς. πρὸς τούτοις, εἰ συμβῃ τελείαν τροπὴν Ustoueirau τὴν" πρώτη! 

τάξιν, ὡς μηδὲ δύνασξαι αντιστραξῆναι κατὰ τῶν ἐπιτιδεμένων 

αὐτῇ, ἡ δευτέρα συντεταγμέτως εὑρισχομέν! εὐκόλως χκαταγωνίζεται 

τὴν ἐναντίαν, κἂν “ ἐντρέψῃ, ὡς εἰρηται, τὴν πρώτην. πᾶσα γὰρ 

ἀνάγκη ἕκ τῆς συγκρούσεως τὴν» τάξιν τῶν ἐναντίων ἀκατάστατον 

χαὶ διαλελυμένην jíveoS ot ὡς πρὸς συντεταγμξνην δύναμιν, τοῦτ᾽ 

CONSTITUTIO XII. 

2 
« 

3 e D 

18. ᾿“λλὰ καί, (ὃ μὴ γένηται.) ὃν συμβῆ τελείαν 

^ lE τας - , /v 2 SM LCD BRA 

τροπὴν γενέσπαι «τῆς πρώτης τἀςξῶς xai οὐ δύγασαι 

3 - 
- 2 ^ue 

- 

ἀντιστραφῆγαι κατὰ TOY ἐπελξύόντων αὐτῇ πολεμίων, 
, 

εὑρίσχεται 1j δευτέρα τάξις ἑτοίμη καὶ εὐχόλως πολεμεῖ 

»xoi χκαταγογίζεται τὴν ἔγοντίαν δύγαμιγ, χὰν τάχα 

παγτελῶς τραπῇ ἣ πρώτη παράταξις. 
3 - 

« - 3) 

19. Καὶ γὰρ ἀνάγκη πᾶσα τὴν τάξιν» τῶν ἕγαγτίων 

3 - P] - 

[ἐχερῶν] ἀπὸ τῆς συγχροτήσεως TOU πολέμου ἀκατά- 

στατον γενέσπαι καὶ διολελυμιένην, καὶ τῆς ἡμετέρας 

3546. Verba inde ab "44Àà usque ad (8547.) τάξεως omm. B,E|| εἰ 

συμβῇ om. M; in W a m. secunda post τροπὴν est insertum. εἰ συμβῆ; 

Meursii codex tert. et AP,E ἐὰν συμβῆ exhibent || 8547. δύναται W, sed 

faetum. ex δύνασαι; δύνηται P,E || 3549. ἑτοίμη καὶ μετὰ (μετα A) τάξεως 

ἱσταμένη AP,E || καὶ omm. P,E || καταπολεμεῖ A. || χαταπολεμεῖ εὐχόλως 

P,E || 8550. τὴν τῶν ἐναντίων δύναμιν | A,E || χἂν MP,E, «ov W || 

3553. ἐχϑρῶν a Scheffero p. 418 pro glossa habetur; πᾶσαν pro πᾶσα com- 

mendatur ab eo eodem loco || ovy«eo ὕύσεως W, sed οὐ in ras. trium litte- 

rarum a manu secunda. ; 
-.. -----. ------ 

18. χαέ, ἂν οὗ δύνηται ἀντιστραφῆναι χατὰ τῶν διωχόντων αὐτὴν πολεμίων, εὑρίσ- 

χεται ἣ δευτέρα πάραταγὴ ἕτοιμος xai πολειιεῖ εὐχύλως χαὶ τρέπει τοὺς πολεμίους, κἂν 

τάχα παντελῶς ἣ πρώτη παραταγὴ τραπῇ. 

19. ἐπειδὴ ἣ παραταγὴ τῶν ἐχϑροῶν, ὡς ἔχει συγχροῦσαι μετὰ τῆς πρώτης ἡμῶν 

πα Be. — χἂν τάχα καὶ : ὑτήν, ἀλλὰ ^osrat zai λύ 5 δὲ δευτέρα 

παραταγῆς, xüv τάχα καὶ στρέψῃ αὑτήν, ἄλλα — φύρεται καὶ παραλύεται, ἢ 0€ € 0 

1288. ἕτοιμος] cf. Blass- Debrunner* p. 35. 



ὁ, 819, 

fol. 94' 

e. 1273. Lami, 

aM , 

ἔστι τὴν δευτέραν. zu τὸ πάντων ἀναγκαιότερον, ὅτι οἱ μόνον | 

πρὸς τὰς lougíSuovc δυνάμεις ἐστὶν ἁρμοθία ἡ διπλῆ, ὡς εἴρηται, 

παράταξις, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς ὑπερεχούσας αὐτήν, ὡς δηλοῖ καὶ 
ὁ λογισμὸς καὶ τὸ σχῆμα τῆς ὑποκειμένης καταγραγῆς. ἰσως Or 

τιγας συμβαίνει λέγειν, ὅτι τῆς πρώτης τάξεως ἐκταρασσο- 

CONSTITUTIO XII. 

δευτέρας τάξεως tUTÓXTOS LGTGLUET IS xal uera | χατα- y 
στάσεως, τῆς δὲ TOY ἐχξρῶν πεφυριέγης προτερεῖν “ἄλλον 
τὴν ἡμετέραν καὶ ἐπιδιώκειν τοὺς διαλίσαγτας τὴ» τάξι». 

90. ᾿Δλὰ χαὶ τὸ ἀναγκαιότερον παρὰ πάγτα, ὕτι 
QU πόνο} πρὸς τὰς ἰσομέτρους δυγάμεις ἤγοῦ» τῶν τὲ 
jjuerégor καὶ τῶν ἐγαγτίων ἁριιοδία ἐστὶ καὶ ἀγαγκαία, 
ὡς εἴρηται, ἡ εἰς δύο παρατάξεις διαίρεσις τοῦ στρατοῦ, 
ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς ὑπερεχούσας καὶ πλέον TOY ἡετέ- 
oor οὔσας δυγάμκιεις. | 

91. Ἐὰν δέ τις λέγη, ὅτι Tl ὄφελος; τῆς γὰρ 

3555. παρατάξεως AP,E || ἀτάκτως A || 8556. προτερεῖν] ὑπερέχειν A P, ἘΠ} 

3557. τῆ ἡμετέρα P,E || ἐπιδιώκει P, || 8559—3560. Verba ἤγουν ..... ἐναντίων 

omm. ΑΡ' ἘΠῚ 3560. ἁρμόδια P,E || ἐστὶν W || ἀναγκαία Migne, ἀναγκαῖα 

codd. || 3561. ὡς εἰρηται omm. A P,E || ἡ omm. P,E || 3564. τέ ὄφελος] οὐδὲν ὄφελος 

τῆς δευτέρας παρατάξεως A P,E || 3564— 3565. Pro τῆς γ. πρ. τ᾿ ταρ. AP,E. babent: 

ἡμετέρα παραταγὴ ἵσταται μετὰ τάξεως xai νιχᾷ τὴν παραταγὴν τῶν πολεμέων, εὑρίσχουσα 
αὐτὴν ἀχατάστατον, καὶ διώκει αὐτὴν. - 

90. ἀλλὰ xal τὸ ἀναγκαιότερον παρὰ πάντα, ὅτι οὗ μύνον, ὅτέ ἔστιν ἐξ ἴσου ἣ δύνα- 

wr τῶν πολεμέων xci ἣ ἡμετέρα, ἁρμόδιόν ἐστε τὸ εἶναι εἰς δύο παραταγὰς χεχωρισμένον | 

τὸν στρατόν, || ἀλλὰ xci περισσοτέρα ἂν ὑπάρχῃ ἣ δύναμις τῶν πολεμέων, καὶ τότε γὰρ 

μεγάλην ὠιρέλειαν ἔχομεν ix τοῦ ἔχειν δευτέρας παραταγάς. JC 

21. ἂν δὲ λέγῃ τις" ri ὄφελός ἔστι τῆς δευτέρας παραταγῆς; πάντως 
΄ 

1304, ὅτε ἐστὶν C. 
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icr e ἤτοι τρεποιμένης εὐχερῶς xai ἡ δευτέρα Ἔσονατι- 

ἄγεται, — πρὸς οὺς λέγομεν, ὅτι, iur δύο τάξεων quroucror, 

ὡς εἴρηται, ἑπισραλὲς τὸ πρᾶγμα γαίΐνεται, μιᾶς. γινομένης καὶ 

ταύτης τρεττομένης τί ὧν ἔστιν ἐντεύξδεν ἐλπίσαι; εἰ δὲ πάλιν τις 

λέγει, ὅτι τῆς δυνάμεως ἤτοι τοῦ στρατοῦ μεριζομένου 

εἰς πρώτην καὶ δευτέραν τάξιν. ἀσδενεστέρα ἡ τάξις 

CONSTITUTIO XII. 

ms τρώτης τάξεως T X0 ρασσομέγης χαὶ τρεπομέγης 

3570 

1300 

"μόν 2 ἐστὶ 

εὐχερῶς xal ἢ ὀξυτέσα συναπάγεται αὐτῇ καὶ 
συγτρέπεται, --- ἀλλὰ ἀκουσάτω ὃ τοιοῦτος, ὕτι, ξὰν 

διίο παρατάξεων, xaO εἰρήχαιιεν, γιγνομέγων ἐπισφαλὲς 

τὸ πράγεα γίνεται, τί ἂν τις ἐλπίσει, ὅτ᾽ ἃ καὶ μία 
“τ-αράταξις χαὶ ταύτη τραπεῖσα οὐχ ἔχει 

᾿ ἧς | οηξηξῆγαι δύγαται καὶ ἀγαχληξῆγαι; 
Lu λέγη, ὅτι τῆς δυνάμεως πάσης 

ἤγουν TOU στρατοῦ μεριζομένου ἐἰς πρώτην 
καὶ εἰς δευτέραν SD d c o ἀσξεγεστέρα καὶ 

τῆς πρώτης γὰρ ταρασσομένης (παρατασσομένης P,E) παρατάξεως || 8565. καὶ 

τρεπομέγης omm. A P, E || 8566—3567. Pro συγναπάγεται .. .. συντρέπεται Α P,E 

habent σὺν αὐτῇ τρέπεται || 8567. ἀλλὰ omm. AP,E || 8568. χαϑὼς εἰρήκαμεν 

omm. AP,E || γενομένων Migne || 8569. πραγμα W || γίνηται E || ἐλπίση P,E || 

3570. μόνον P,E || ἐστι M W, ὑπάρχη P,E || ταύτη] cf. Psalles p. 196; αὕτη 

WP,E, sed in W faetum a manu sec. ex ταύτη; αὔτη A || 3571 δευτέραν 

P,E || δύνανται P, || 8572. λέγει E || 3573. & omm. P, E. 

E" Ν , 

γὰρ τρεπομένης τῆς πρώτης τραπήσεται εὐχόλως καὶ | δευτέρα, 

— εἴπωμεν πρὸς αὐτόν, ὅτι, ἂν γένωνται δύο παραταγαὶ καὶ ὑπάρχῃ οὕτως ἐπιχίνδυνον 

καὶ ἐπισφαλὲς τὸ πρᾶγμα, τίνα ἐλπίδα τις λάβῃ, ὅταν ὑπάρχῃ μόνη παραταγὴ καὶ τραπῇ 
xul ἐχείνη, x«i οὐχ ἔχῃ ἄλλην παραταγήν, ἵνα βοηϑήσῃ καὶ ἀνακαλέσηται αὐτήν; 

22. ἂν δὲ λέγῃ τις πάλιν, ὡς ὅταν χωρέσῃς τὸν στρατὸν εἰς πρώτην 
b » , " 2 € L VE e , c 

x«i εἰς δευτέραν παραταγήν, ἄἀσϑενεστερα καὶ ἀδυνατωτέρα (ἡ παρα- 

ος PRIUS 2 KU [ 
1304, ἀνϑενέστέοα οἱ ἀνδυνατώτερα C || ἡ παραταγὴ] inserui. 

[p. 140. M.] 
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εὑρίσκεται, καταιοήσει, ὅτι, εἰ μὲν ἐμερίζετο ἡ ὀύναμεις xai 

ἐχωρίζετο τῆς μάχης, καλῶς ἂν τοῦτο ἠπορεῖτο. ἀλλ᾽ οὐ τὴν δύνα- 

uar ἐμερίσαμεν, τὸ σχῆμα δὲ μόνον ἠλλάξαμεν. ὃ γὰρ ἐπ᾿ εὐξείας 

συνέβαινε πρὸ τούτου scar τὴν δύγαμειν ἐκτασσυμένην μακρὰν καὶ 
λεπτὴν εὑρίσκεσξαι, ταύτην ἐν διπλῇ τάξει ἐποιήσαμεν, οὐ τῆς μάχης 

χωρίσαντες, ἀλλὰ τὸ σχῆμα ἐναλλάξαντες καὶ πλέον αὐτὴν διὰ τῶν 
προλεχξέγτων τρύπων ὀχυρώσαντες. 

CONSTITUTIO XII. 

» , ς /x ers ndi αδυνατωτέρα ἢ τάξις E€UQIOXETOU, καταγοῆσεέι : 

καὶ τοῦτο, ὕτι, CÀY μὲν ἡ δύγαμις ἐιιερίζετο xoà ἐχωρί- 
ζετο τοῦ πολέμου, καλῶς Gr τοῦτο ἠπόρει. ἀλλ᾽ ἡμεῖς 
oU τὴν» δύναιιι» κελεύοιεν “ερισξῆγαι, ἀλλὰ uóror TÓ 
DA ἀλλαγῆγαι. καὶ γάρ, ὃ πρὸ τοῦ ἀλλαγήγαι τὸ 

* 

ling 

oua OUT "Égaurt γεγέσξαι, τὸ πᾶσαν τὴν δύναμιν. Εἰς neo 
μίαν παράταξιν» TaO00térnr μακρῶν xa λεπτὴ» εὑρίσ- 
κεσξαι, τοῦτο tT τῇ διπλῇ τάξει εὐπορήσαιεν Gvu- 
μέτρους τὰς δύο τάξεις ποιήσαντες διὰ τὸ πλησίον 
ἀλλήλων εἶγαι, οὐ τῆς μάχης χωρίσαγτες, ἀλλὰ τὸ 
07 nu ἑγαλλάξαγτες χαὶ τὴν uir Éuspoozer, τὴ» δὲ 
ὔὄπισξεν" τάξω τὲς καὶ πλέον τις παρατάξεις διὰ τὸν 

προειρημένον τρόπον κατοχυρώσα)γτες. 

3578. Verba ἀλλὰ p. τὸ Gy. ἀλλ. om. P,; E παροὺ ἀλλ᾽ dro: || 8579. Verbo 

καὶ &. incipit in W || AP, E || 3580. evr£?cevev. A. || 3582. ἐμπορήσαμεν P,E || 

3583. 9) P, E || 3586 —3587. τῶν προειρημένων (τὸν προειρημένον E) τρόπων A P, E. 

bL L| , P)» - c eo n * * ΝΑ , 

ταγὴ) εὑρίσκεται, δεῖ Ἐννοεῖν ὃ τοιοῦτος, ὅτε ob χωρίζομεν τὸν στρατὸν καὶ ἐχβάλ- 

λομὲν τὸ ἥμισυ αὐτοῦ dao τοῦ πολέμου, ἀλλὰ τὸ σχῆμα αὐτοῦ ἐναλλάσσομεν " πάντως γάρ, 

ἂν οὐχ ἠλλάξαμεν τὸ σχῆμα, οὐχ ἐποιήσαμεν τὸν στρατὸν εἰς δύο παραταγάς, ἀλλὰ ἕν" μία 
* LI ^*^ "7 ^ , 1 * 

παραταγὴ μαχρὰ ἔμελλεν εἰναι καὶ λεπτή, χωριζομένη δὲ εἰς δύο παραταγὰς γίνεται σύμ- 
*3 , . " . " » € qu. »2 ^ " , Ἢ / 

utroos καὶ OZvUpuortoc δεὰ τὸ ELVCCE τὴν μίαν ἑμπροσδεν χαὶ τὴν ἄλλην Uma ev ἐγγὺς ἀλλήλων. 

1301. ἕν ego, ἦν C. 

9585 

1905 



3590 

1310 

1315 

1? 

2. Περὶ διανομὴς τῶν ὃν τῇ παρατάξει ταγμάτων. 

Διά τοι τοῦτο εἷς μοίρας καὶ μέρη ἤτοι τοὺς λεγομένους δρούγγους 

διαρύρους χρὴ τὸν πάντα καβαλλαρικὸν στρατὸν διανέμεσξδαι, εἴτε 

πολύς ἔστι, εἴτε χαὶ σύμμετρος. θῆλον γι ὅτι λόγος ὀγείλει τῷ 

Uxor γίνεσθαι, ὡς ἐνδέχεται, τ᾽ ἀἁ » μάλιστα πρὸς TOXTAXO. 

Uy ἡ μάχη γίνεται, iva κατὰ τὸ ÓvrarOr *usore πρὸς πλείους 

CONSTITUTIO XII. 

23. “μὰ τοῦτο γὰρ εἰς μέρῃ διάφορα καλῶς dr xai 
πρέπον ἐστὶ τὸ TOY πάγτα χαβϑαλλαρικὸνγ στρατὸν» δια- 
«ερίζεσσαι, κἄγντε πολύς ἔστι, κἀγτε σύμμετρος. εὔδηλον 
γὰρ καὶ πρέπον, ἵνα χρεώστης, ὁ ῶ στρατηγέ, λόγον ποι- 
εἴσξαι καὶ κατάστασι», ὡς ἐγδέχεται, ὅτ᾽ &r μάλιστα χαὶ 
πρὸς ἔϑνη πολεμῆς τάξιν ἔχοντα xo τέχνῃ» πολέμου. 

24. 'Eàr δὲ δύνασαι, μὴ ποιῇς φαγερῶς τὸ» πόλειιοΟ7, 

δῦ ὅτ «Ar γιγρώσχης, ὕτι πλείους σου εἰσὶ» οἱ πολέμιοι. καὶ 
γὰρ πρέπον σοι πρότερον τὴν ÜUrauur TOY πολεμίων 
σου ἀναμαξεῖν καὶ οὕτως “ποιήσασξπαι τὴ» συμβολὴν 
τοῦ πολέμου. 

8688 3589. καλῶς ἂν καὶ πρ. ἐστὶ] πρέπον ἐστὲ καὶ καλὸν AP,E || 

3589. τὸ omm. ΡῚ Εἰ || πάντα τὸ AP,E || 3590. χάντε MW || 3590 — 

3591. Pro εὔὸ. 46007. epa λόγον ποιεῖσϑαι A P,E habent: πρέπον γάρ εστι 

(ἐστι, ΑἹ φροντίδα ποιεῖσϑαι σὲ ὦ στρατηγέ || 8594. δύνη P,HE || ποιῆσαι 

in W factum a m. sec. ex ποιῆς || 8595. πλείονες A, πλείονές P,E || 3596. 
πρέπον cot ἐστὶ (ἐστὶν A) AP,F. 

23. καλὸν ydo ἐστιν, ὃ καβαλλαριχὺς στρατὸς ἵνα εἰς διάφορα μέρη χωρίζηται, εἴτε 
πολύς ἐστιν, εἴτε σύμμετρος. ὀφείλεις γάρ, ὦ στρατηγέ, κατὰ λόγον παρατάσσειν χαὶ κατά- 
ILU ὅσην ἐνδέχεται, ποιεῖν εἰς τὰς παραταγάς, κατεξαίρετον, ὅτε πολεμεῖς πρὸς Pv 

ἔχοντα τάξιν καὶ τέχνην πολέμου. 
24. ὅτε δὲ γινώσκεις, ὅτε πεθτοσύτεροί εἰσιν οἱ πολέμιοι, ^ud ἂν δύνασαι, μὴ ποιῇς 

ΤΕ ΆΕΘΩΣ τὸν πόλεμον. πρέπει γάρ, ἵνα πρῶτον ἄναμανϑάνῃς τὴν δύναμιν τῶν πολεμέων καὶ 

οὕτως ὃ ἕπειτα ποιῇς τὴν συμβολὴν τοῦ πολέμου". 

1314. μὴ] ἢ 
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» - /* - - ] ' , 

αὐτοῦ τὸν πόλεμον φανερῶς ποιεῖται. καὶ ei μὲν πεζικὺς σύνεστι 
͵ * P 1 - a e L 

στρατύς, ὡς δηλοῦται ἐν TQ περὶ rOUTOU λόγῳ, οὕτως τὴν τάξιν StOL- 
- , k , ͵ ͵ ^, 4 U * ͵7 « 

εἰσξιαι, cb δὲ μόνοι καβαλλάριοί εἶσιν καὶ πρὸς καβαλλαρίους ἡ 
͵ - . ^ "e - ^ 

“μάχη πρόκειται, εἰς τρεῖς καβαλλαρικὰς τάξεις ποιεῖν (ror στρατύ)), 
Dow ua ἘΣ ^ ἢ ^c ἜΘΟΥΣ (δ 4 uns i12 2 καὶ τὴ» μὲν πρώτην τάξιν, τὴ!» λεγομένην πρόμαχον, ἕν τρισὶν ἰσοις 
μέρεσιν τάσσειν, ἀττὸ τριῶν μοιρῶν ἔχοντος ἑκάστου μέρους, καὶ ἕν 

- , , , 1 € Ἴ ^ - 

μὲν TQ μέσῳ μέρει τάσσεσξδαι τὸν ὑποστράτηγον, ἕν δὲ τοῖς íxa- 

CONSTITUTIO XII. 

| 25. "Ekr δὲ ἔχης πεζικὸν στρατόν, ποιήσασξαι τού- 
του τὴ» παράταξιν, ὡς μετὰ ταῦτα δηλώσομεν Cr τῇ ὅδ 
περὶ TOT πεζῶν χαὶ τῶν συμμίχετων τοῖς κα- 
ϑαλλαρίοις διατάξει. 

26. Kar δὲ μόγοι καβαλλάριοί εἰσι» xai πρὸς καβαλ- 
λαρίους ὑπόχειται ὁ πόλεμος, καὶ εἰς τρεῖς χαϑαλλαρι- 

κὰς τάξεις διχιιεερίσεις τὸν στρατὸν» xa τὴ» ἐἰὲν πρώτη} sos 
παράταξι», ἥτις λέγεται πρόμαχος, εἰς τρία ἴσα μέρη 
ἐχτάξεις, ἀπὸ τριῶν μοιρῶν ἔχογτος ἑκάστου μιέρους 

ἤγουν» ἀπὸ τριῶν δρούγγων ἑχάστης τούριιας, καὶ ἐν 
τῷ μέσῳ μέρει τάξεις τὸν ὑποστράτη) ὁν σου, €r δὲ τοῖς 

3600. In W litt. o verbi δηλώσομεν in ras. ex ὦ, ut videtur, facta || 
3601 Cf. XIV, 63. || 3603. εἰ E || εἰσὶν WA, εἰσὶ ceteri || 3604. P,E τάχα 

inserunt post gei, Meursii codex tert. et A post χαμαλλαρικὰς || 3605. 

τάξεις omm. A P,E || τὸ στράτευμα A.P, || 3609. ὑποστρατηγόν M W P, 

ov , ἃ ἊΨ 4 - ΝΗ - a » 
do. εἰ δὲ ἔχεις πεζικὸν στρατόν, ἵνα ποιῇς τὴν παραταγὴν τοῦ πολέμου ὡς ἔχομεν 

μετὰ ταῦτα δηλῶσαι, ὅταν περὶ τῶν πεζῶν λέγωμεν xai τῶν ὄντων σὺν αὐτοῖς 
χαβαλλαρέων. 

26. εἰ δὲ ἔχεις χαβαλλαριχὺν μόνον στρατὸν xai ἔστι καὶ πρὸς χαβαλλαρίους ὁ mo 

πόλεμος, χώρισον τὸν στρατὸν εἰς τρεῖς μόνον χαβαλλαρικὰς παραταγὰς καὶ τὴν μὲν πρώτην 
, ἘΝ : : , ; : 

ποίησον ἐξ ἴσου εἰς τρία μέρη, ἐχέτω δὲ ἕχαστον πέρος | ἀπὸ τρεῶν δρούγγων xci εἷς τὸ 

1317. πεζικὸν} χαβαλλαρικὸν C || 1322, Verba ἀπὸ τριῶν iterantur in C. 
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) 3 ^ i] 2 " - c J ) A , 

τέρωϑεν αὐτοῦ τοὺς μεράρχας, μέσους TOT Us αὐτοὺς μοιράρχων. 
- H M , } V / , / 

ταῦτα δὲ τὰ μέρη ἀπὸ χουρσώρων καὶ δηγενσώρων συνίοτασξαι, 
Ὁ j| ν᾿ d Ἁ c , , A c , 7 

ὥστε TO μὲν τρίτον ποσὺν ἑκάστου μέρους, τὸ ἑκατέρωξεν, κούρσωρας 
, . Mons ͵ E ; » - : ; 

εἶναι (τοξότας μάλιστα), τὸ δὲ δίμοιρον, τὸ ἕν μέσῳ αὐτοῦ, δηγένσωρας. 

E CONSTITUTIO XII. 

ao ἑτέροις δυσὶν ἤγουν» τῷ δεξιῷ xol τῷ ἀριστερῷ τοὺς TOY 
μερῶν ἄρχογτας, μέσους τῶν ὑποτεταγμένων αὐτοὺς 

ἀρχόγτων ἤγουν τῶν ποιράρχωγ. 
|| 27. Ταῦτα δὲ τὰ τρία μέρῃ συστήσεις αἀπτὸ χουρ- ε. 813. 

σώρω» ἤγουν» τῶν εἰς χούρσον τεταγιέγων στρατευι(ἃ- 
wi ΤΩ}, οὖς γῦὺν λέγουσι προχλάστας, καὶ διφεγσώρων 

ἤγου» τῶ» ὑσποδεχοιιέγων» τοὺς εἰς τὸ χούὔρσον ἐλαύ- 
γογτας xoà ἐχδιχούγτων αὐτούς, ὥστε ἑχάστου μέρους 
τὸ τρίτο» st000r χουρσάτωρας tir, (τούτους δὲ εἶγαι 
καὶ τοξότας), τὸ δὲ Óluowor, τὸ &r μέσῳ τοῦ στρατοῦ, 

ὅδ διφέγσωρας ἤγου» ἐχδίχους, τοὺς ὑποδεχομέγους τοὺς 
| χκουρσάτωρας. 

8610. τῶ τὲ δεξιῶ AP,E || 3611. αὐτοῖς AP, Ε; cf. 1973. || 3612. μοι-- 

ράρχων ΝΕ, τουρμαρχων A, μοιραρχῶν P,E; μεραρχῶν voluit Meursius || 

3613— 3614. κουρσόρων M. W || 3614. et, 3616. κουρσον W || 3614— 3615. στρατιω-- 

τῶν ἣ || 3615. διφενσόρων M W, διφενσώρων AP,E || 3617. διεκδικούντων E, 

διεκδικούντων P, || 8618. χκουρσάτορας M, κουρσατυρας W, κούρσωρας AP,E|| 

3620. διφένσορας MW || 3621. κουρσάτορας M. W. 

μέσον μέρος στηχέσϑω ἣ μετὰ σὲ δευτέρα κεφαλή, εἰς δὲ τὰ ἄλλα δύο μέρη ἤγουν εἰς τὸ 
δεξεὸν x«i τὸ ἀριστερὺν στηχέσϑωσαν οἱ ἄρχοντες τῶν μερῶν μέσον τοῦ λαοῦ αὐτῶν. 

1325 27. ταῦτα δὲ τὰ τρία μέρη στῆσον ἀπὸ χουρσατόρων, obo ἔλεγον τὸ παλαιὸν δερρέν-- 

σορας διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς ἀποτεταγμένους εἰς τὰ χούρση, μετὰ τῶν δεφρενσόρων. οὗτοι δέ 

εἶσεν oL ὑποδεχόμενοι τοὺς ἐλαύνοντας εἰς τὸ κοῦρσον καὶ ἐχδικοῦντας αὐτούς. ὀφείλει δὲ 

μέα ἕκάστη παραταγὴ ἐκ τῶν τριῶν τούτων τὸ τρίτον μέρος ἔχειν προκουρσάτορας, οἱ δὲ 

αὐτοὶ ἔστωσαν καὶ τοξόται, τὰ δὲ δύο μέρη δεφένσορες. 

1324. στηχέϑωσαν C || 1326. κούρση] — κοῦρσα. Cff. ceterum Du Cange s. v. οὖ Jac. Heiskii Comm. in 

Const. Porph. De cerim. (ed. Bonnensis) p. 726 et s. Repudianda ideo forma ὃ κοῦρσος Cecaum. p. 111. 

9* 
o 
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5. Περὶ πλαγιοφυλώκων καὶ ὑπερκεραστῶν. ΤΠ]|αρα- 

τάξαι θὲ τῇ πρώτῃ ταύτῃ τάξει κατὰ μὲν τοῦ ἀριστεροῦ μέρους, 

xac οὗ καὶ ὑπερκεράσεις καὶ κυχλώσεις ὑπὸ τῶν ἐναντίων εὐκύλως 

γίροιται, Oo ἢ τρία βάνδα εἷς πλαγιορύλακας, ἰσομετώπους τοῦ 
αὐτοῦ μέρους, κατὰ δὲ τοῦ δεξιοῦ μέρους βάγδον ἕν ἢ δύο, τοὺς 

λεγομένους ὑπερκεραστάς, τοξότας, τὴν δὲ δευτέραν τάξιν, τὴν λεγο- 

“ἕνην Bonzóv, ἔχουσαν μέχρι τὸ τρίτον ποσὺν τοῦ παντὸς στρατοῦ, 

CONSTITUTIO XII. 

28. ]ΤΠῺαρατάξεις δὲ £r τῇ πρώτῃ τάξει oUrOGg" εἰς 
uér τὸ ἀριστερὸν μέρος, εἰς ὃ “λιστα καὶ αἱ κυχλώσεις 
τῶ» ἐγαγτίω» εὐχόλως γίγογται, δύο ἢ τρία ϑάγδα, ἵγα 

εἰσὶ πλαγιοφύλακες | ἱστάμεγοι ἴσοι τοῦ αὐτου μέρους, 

χαὶ βάγνδον ἕν ἢ δύο [ϑάγδα] τοξότας, τοὺς λεγῶ- 
“έγους ὑπερχεραστὰς ἤγουν ἑτοίμους ὄγτας εἰς κύ- 
κλῶσι»" TOY πολὲμίωγ, τούτους στήσεις εἰς τὸ μέρος τὸ 

δεξιόν. χαὶ τὴ» uer πρώτῃ" τάξι» οὕτως παρατάξεις. 
29. Tyr δὲ δευτέραν παράταξιν, τὴν λεγομένην" 

ϑοηξόν, τάξεις, ἵγα ἔχη τὸ τρίτον ποσὸν τοῦ παγτὸς 
στρατοῦ, καὶ ταύτη} ποιήσεις εἰς τέσσαρα μέρη, ἵγα ὡς 

3623. xai omm. M W || 3625. ὦσι P,E || ioc A || 3626. 9 P, E || βάνδα 
omm. AP,E, habent M W || 3628. στήσει P,E || 3632. ojos; M || ὃ P,E | 

ὡς omm. P,E. 

) X " * ? à a " 
28. παράταξον δὲ sig τὴν πρώτην παραταγὴν οὕτως" εἰς μὲν τὸ ἀριστερὸν μέρος, 

eo , M Li , - , - 2 , nu x bj ὅπου γίνονται ἴσαι ci χυχλώσεις τῶν πολεμέων, στῆσον δύο ἢ rote βάνδα πρὺς τὸ εἶναι 

πλαγιοφύλαχας, πλὴν ἵνα στήκωσιν ἴσα τοῦ μετώπου τῆς παραταγῆς. εἰς δὲ τὸ δεξεὸν μέρος 

στῆσον ἕν ἢ δύο βάνδα τοξότας, τοὺς λεγομένους ὑπερχεραστάς, ἵνα ὧσεν ἕτοιμοι πρὸς τὸ 

κυχλῶσαε τοὺς πολεμίους. x«i τὴν μὲν πρώτην παραταγὴν ἵνα παρατάξης οὕτως. 

29. τὴν δὲ δευτέραν, τὴν λεγομένην βοηδ)όν, ποίησον οὕτω" χώρισον τὸ τρίτον μέρος 

ὅλου τοῦ στρατοῦ xci ἄιρόρισον αὐτὸ εἷς τὴν δευτέραν παραταγὴν xci ποίησον αὐτὸ εἰς 

1332, σα C. 

- 

9625 

335 - 
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εἰς τέσσαρα μέρη κατὰ TO vüOTETQOdUCTOT OyMtU. ἀττὸ ἕνος σαγιττο- 
PIS Y . AN γὴ ἡ, 7ἡ - τ " 5 

BóÀoo κατα πλευρὰν ἀλλήλων περιπατοῦντα. ταῦτα δὲ τὰ ui 
“ Y uU ἣ i - , 2 c τῷ 2 

μρίστοια ποιεῖν δια TOC κατὰ τοῦ νώτου ἐςπεξελεύσεις. καὶ ἕν 
. » YN 2 Y - , » C € ae PE 

τοῖς ἄχροις δὲ αὐτῆς μέρεσιν Ost Sev ὡς στὸ ἑνὸς σαγιττοβθοόλου 

363 ex 

3040 

c , Qus 2 N te, ^N "A - Ὁ ^c C TA 5 ΄, 
€XOT EOQ €r σὺ troc Baróov STOLCLP ἕν τάξει γωτορυλάκχων εἰς T OUT TV 

CONSTITUTIO XII. 

ἀπὸ ἑγὸς σαγιττοβόλου διαστήματος χατιὶ τὰς πλευρὰς 

ἀλλήλων περιπατοῦσι τὰ τοιαῦτα μέρη. ταῦτα δὲ TG 
“μέρη ἀμρίστομια ποιήσεις ἤγουν δίστοιια, tra xol οἱ 
ξιιετροσξεν πρὸς τὸ λεγόμενον μιἐτωπόν εἰσι» δυγατοὶ xai 
καξωσλισμέγοι, ὁμοίως καὶ οἱ ὄπισξεν πρὸς τὴ» λεγο- 

uéryr οὐρὰν δυγατοὶ xal χαξωπλισμέγοι, ἵγα xad, ἐὰν 
κατὰ τοῦ TOTOU ἤγουν ὀπίσω αὐτῶν ποιήσωσι προσβολὴν 
οἱ ἐχϑροί, ἀττιστρέφωγται xol εὑρίσχωγται ἀπὸ TOY 

. M ὯΝ. ΒῚ 

"Oto uegor ἑτοιμοι ἀγτιτάσσεσξαι. 

1340 

3 «€ 3) e yes , - 

90. 4λλὰ χαὶ ἔν τοῖς ἄλλοις μέρεσι» ὀπισϑξεν τῆς 
f c ͵ Σ » τ FUR 

παρατάξεως ἑχατέροξεν ἤγουν ἔγνξε» xal ἐχεῖξεν ὡς «510 

3633. ἀπὸ διαστήματος σαγιττοβόλου (σαγιτοβόλου P,E) ἑνὸς AP,E [| κατὰ 

πλευρὰν AE, κατὰ πλευρῶν P, || 8684. περιπατοῦσιν M, περιπατῶσι AP,E || 

3634— 3635. ταῦτα δὲ τὰ μέρη ex Urbicio ego; cff. 921., 937., 3024. XIV, 60. 

τὰ δὲ ταῦτα μέρη MW, τὰ δὲ μέρη ταῦτα AP,E; cf. 927 || 8685. ἀφίστομα 

P, E || 3636. εἰσὲν M W, εἰσὶ A, ὦσι P,E || 3637—3638. Verba ὁμοίως... καϑω- 

πλισμένοι om. P, || 8638. «ci alt. omm. A P,E || 3639. κατὰ τοῦ γώτου ἤγουν 

omm. AP,E || ποιήσωσιν M. || Pro z. πρ. A P,E habent zooopáAAooc || 3640. 

ἀντιστρέφονται καὶ εὑρίσκονται P,E || 3641. f P,E || 3642. Paragraphus non 

distinguitur in W || ἄκροις Meursii codex tert, A P,E || 3643— 3644. ἀπὸ 

55 - , ^ ἢ 
τέσσαρα uéon* ἵνα δὲ περιπατῶσι τὰ τοιαῦτα τέσσαρα μέρη ἄπέχοντα ἕν ἕχαστον μέρος 

x - s NE ς , 3 E , 
ἀπὸ τοῦ || ἄλλου εἰς πλάγιον ὡς da ἑνὸς σαγιτοβόλου. ποίησον δὲ τὰ τοιαῦτα μέρη 

] ce N c » 9. »- * , τ - X5 xo LARES , ci uU 
δίστομα, ἵνα καὶ οἱ ξἕμροσϑεν εἰς τὸ μέτωπον ὦσι δυνατοὶ xci ἐξωπλισμένοι, ἵνα καὶ ix 

᾿- » ^ - 

τῶν ὀπίσω, ἂν ἐπιστρέφωνται οἱ ἐχϑροί, ἀντιστρέφωνται πρὸς αὐτοὺς oL περιπατοῦντες 
» 

ὀπίσω xci εὑρίσχωνται ἕτοιμοι χαὶ ἔμπροσϑεν. 
€ 5 ͵ τος n4 ; ΜΞ : ^ : ? 
30. ἀλλὰ x«i ἔνϑεν χαὶ ἐχεῖϑεν ὄπισϑεν τῆς δευτέρας παραταγῆς ὡς ἀπὸ tvog 

€, 1276. Lami. 
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τάξιν. ira δὲ vd ἐν TQ μέσῳ εὔκαιρα τρία χωρία (ἤγουν τὰ μεταξὺ 
TT HUY τῆς δευτέρας τάξεως ἡ"ωμένα ὠσιν Oud παιϊτὺς χαὶ ἡ 

πᾶσα τάξις τὴς δευτέρας ὡς ἕν σώμα io riy au καὶ m ὁιαοτρέρηται 

περιπατοῦσα, ἀναγκαῖον εἰς ταῦτα τὰ Ot ACCU uu or a &st0 ἑνὸς dardov 

καταστῆσαι δι᾿ ὅλου τοῦ εὐχαίρου διαστήματος αὐτῶν, ἢ ἀπὸ δύο 

καβαλλαρίων τὸ θάϑος ἔχοντα, "n TO χαλῶς ἔχον «πὸ τεσσάρων, ἕν 

CONSTITUTIO XII. 

ἑγὸς σαγιττοϑόλου διαστήματος ἐχτάξεις ἀπὸ ἑγὸς Bar- 

0ov ér τάξει γωτοφυλάκογ, οἷον εἰς τρίτην τάξι». 

81. Ἵγα δὲ καὶ τὰ ὃν τῷ ucóQ χωρία ἤγουν τὰ 0ux- 
στήμιατα τῆς δειτέρας τάξεως ἡγωιμέγα εὑρεξῶσι Oud 

παγτὸς καὶ ἡ πᾶσα τάξις ὡς £r σώμα γαίνηται καὶ um 
διαστρέρηται περιπατοῦσα, ἀγαγκαῖόν σοί ἔστι» εἰς 
ταῦτα TG Cr μέσῳ διαλείι ματα ἀπὸ ἑγὸς ϑάγδου 
καταστῆσαι εἰς ὅλον» τὸ εὔχαιρον διάστημα, ἔχοντα 
τὸ ϑάξος ἤγουν τὸ πάχος ἢ ἀπὸ δύο καβαλλαρίων, ἢ 

διαστήματος σαγιτοβόλου ἑνὸς (ἑνὸς σαγιτοθόλου A) APP,E || 3644. ἐκτάξης M, 

ἐχτάξῃς W, παρατάξεις A Ῥ' Εἰ |] 3645. παράταξιν A P, Εἰ || 3646. χωρεῖα MW || 

Pro x. ἤγ. τ. δι AP,E, διαχωρίσματα habent || 8647. 5 P,E || παρατάξεως 

3645 

3650 — 

AP,E || 3648. παράταξις A P,E || σώματι | — σῶμά τι] P, E || 8649. ἀναγκαῖον. 

(ara;xcior W) σοι ἐστὶν (ἐστὶν W) codd. || 8650. διαχωρίσματα A P, E || 8651. 

περιβαλεῖν AP,E || ἔχοντα factum ex ἔχωντα in M; εἶναι δὲ APP,E || 3652. 

ἢ] vov παρεμ()αλλομένων (παρεκ)αλλομένων A) εἰς τὰ διαχωρίσματα AP,E || 

p P,E. 

, " Ν - m " » Ld » 
σαγιτοβόλου παράταξον ἀπὸ ἑνὺς βάνδου, ἵνα ὦσιν ὀπισϑοιρύλακες, otov εἰς τρίτην παρα- 

rey nv. 

31. εἰς δὲ τὰ χωρίσματα τῆς δευτέρας παραταγῆς ἤγουν εἰς τὰ τρία διάχωρα τῶν 
, , * ^ AU er X * * * , J ^ o9 as 

τεσσάρων μερῶν tre στήσης κατὰ tv ἕκαστον Ote χωρον (dai) eros Bvoov xat ave xparn 

üLor τὸ τοιοῦτον βάνδον. ἐχέτω τὸ πάχος τοῦ βάνδου ἢ dab δύο χαβαλλαρίων ἢ τὸ xcchó|kov 

1346. Inserui, 



3655 

3660 

1350 

πλήξει μάλιστα τοῦ στρατοῦ, ἵνα, ὅτ᾽ Qr καιρὸς γένηται τοῦ ὑπο- 

δέχεσδαι τὶ τρεπόμενα μέρη τῆς πρώτης τάξεως, ὑποοτελλόμεγα 
τὰ τρία ταῦτα βάνγδα, το ἕν τοῖς εὐκαίροις χωρίοις τασοόμενα, 

μέχρι τοῦ γεγέσξαι ἀντικρὺς τῶν} γωτορυλάκων TG. ἀργοῦντα χωρια 

τῆς ὑποδοχῆς εὔκαιρα ποιοῦσι" καὶ ἅμα μὲν τοὺς τρεπομέγους 

ὑποδέχονται εὔκαιρα TO. γωρία, ὡς εἴπομεν, ποιοῦντα, ἅμα δὲ 

ἀναστέλλουσι τοὺς ϑέλοντας περαιτέρω σκορπίζεσϑδαι, ἅμα δὲ καὶ 

CONSTITUTIO XII. 

τὸ χαλῶς ἔχον ἀπὸ τεσσάρων, ιιάλιστα πολλοῦ ὄγτος 
τοῦ στρατοῦ, “γα; OT Qv χαιρὸς γένηται (τοῦ ὑπο- 
δέχεσς en) το TQETTÓUET A. uépii τῆς πρώτης παρατάξεως, 
ταῦτα TG τρία Bar δα, τὰ ὄντα ἐν τοῖς εὐχαίροις τόποις, 
ὑποστελλόμεγα καὶ συσφιχγγόμεγα εὔχαιρα ποιοῦσι τὰ 
χωρία πρὸς τὴ» ἐχείγων» ὑποδοχήν" xai ἅμα μὲν» ὑπο- 
έχονται τοὺς τρεπομέγους εὔκαιρα χωρία ποιοῦττες, 
ἅμα δὲ καὶ ἀγαστέλλουσι τοὺς Ξέλογτας σχορπίζεσξαι 

8658. 0 P,E || 3654. Post γένηται Meursii codex tert. οὐ AP,E 

τοῦ ὑποδέξασϑαι inserunt; τοῦ ὑποδέχεσϑαι ego ex Urbicio || 8655. πρεπό- 
μενα E || πρώτης om. P, || 3656. τὰ alterum omm. Meursii codex tert., 

P,E || 3657. συσφιγγόμενα] ὑποχωροῦντα ὀπίσω AP,E || 3658. Verba πρὸς 

L1 APER: χωρία om. E || 3659. ».] τὰ διαχωρίσματα A.P, || 8660. ἀναστέλλουσιν 

W, ἀναστέλλωσι P, E. 

ἀπὸ τεσσάρων, ἂν ἔχομεν μάλιστα πολὺν στρατόν. διὰ τοῦτο δὲ ἔχε τὰς πρώτας παραταγὰς 

πρὸς τὸ βάνδον εἰς διάχωρα τῆς δευτέρας παραταγῆς, ἵνα καὶ ὁ λαὺς ἡνωμένοι εὑρίσκωνται 
- - - , 

πάντοτε x«i ἣ παραταγὴ ὡς συγχρατῇ, τῇ περιπατῇ ἴσα. καὶ μὴ ἔχῃ ἀραιώματα καὶ περιπα- 

τῶσιν ἄλλοι ἔμπροσϑεν καὶ ἄλλοι ὄπισϑεν, ἀλλὰ καί, dv τραπῇ | πρώτη παραταγή, ταῦτα 

τὰ τρία βάνδα, τὰ περιπατοῦντα εἰς τὰ διάχωρα τῆς δευτέρας παραταγῆς, ἵνα συσφίγγωνται 

χαὶ ὑποχωρῶσιν πίσω καὶ ποιῶσι τύπους, ἀποδέχωνται μὲν τοὺς τρεπομένους, ἄναστέλλωσι 
3 B , "ὦ J RN ΠΟΤ n D E QUA οἱ * τε 
δὲ τοὺς ϑέλοντας σχοοπίζεσϑαι, ἅμα δὲ καὶ ἵνα συστήχωσι τὰ τοιαῦτα βάνδα μετὰ rwr 

1849, δίχωρα C || ἡνωμένοι) οἵ. Kühmer-Gerth? |. 53 et 5, 



c. 816. 
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ἐν τρίτῃ τάξει καξιοτάμενα ner τῶν γτωτουγυλάχων τοὺς εἰκὸς 

xara “νώτου ἐπιραινομένους ἐχξροὺς εἰς τὸ τὴν δευτέραν τάξιν 

διαταράξαι ἀπωκξοῦσι καὶ ἀδιάλυτον αὐτὴν φυλάττουσιν. εἶ μέντοι 
σύμμετρός ἔστιν ὁ στρατύς, τοῦτ᾽ ἔστιν ἀπὸ πέντε χιλιάδων ἕως 

δέκα ἢ δώδεκα, τὴν θευτέραν τάξιν μηκέτι ἀπὸ τεσσάρων 4LEQUY 
γώεσξαι, ἀλλ᾽ ἀπὸ Oo, ὥστε ἕν χωρίον ἔχειν εὔκαιρον ele ὑποδοχὴν 

CONSTITUTIO XII. 

ἢ pore, ἅμα δὲ καὶ εἰς τρίτην τάξι» συγιστάμεγα 
uera TOT rorogvAdaor. ἀποσοβοῦ σι πολλάκις τοὺς χατὰ 

γώτου ἤγουν ὄπισξεν ἐπιγαιγομέγους χαὶ ἐπερχομένους 
ἐχξροὺς πρὸς τὸ ταράξαι τὴ» δευτέρα» παράταξιν» xal 
ἀδιάλυτον αὐτὴν διαφυλάττουσι». καὶ ταῦτα κέν, ξὰν 
e ἔστι» ὁ στρατύς, οἵτος ποιήσης. 

32. Ἐῶ δὲ σύμμετρον ἔχῃς. στρατόν, τοῦτ᾽ ἔστιν 
ἀπὸ πέγτε χιλιάδων ἕως δέκα ἢ δώδεχα, tujcéni τὴ» 
ocv τέρα) παράταξιν ἀπὸ τεσσάρων μερῶν ποιήσῃς, ἀλλὰ 
ἀπὸ δίο καὶ “ὀγῶν, ὥστε Er [χαὶ uóror| χωρίον JL OUT 
τόπον ἔχει» εὔκαιρον εἰς ὑποδοχὴ» τῶν xaTaqcvyórrar. 

3661. y £c A P, E || 3662. ἀποσοβοῦσι] ἀπαντῶσι καὶ ἀποκωλύουσι (ἀπυκω- 

λύωσι P,E.| AP,E || 3662— 3663. κατὰ νώτου ἤγουν omm. A P, E || 3663. γώτον 

M || *eya6u£rov; Meursii codex tert. || &g. καὶ omm. A P, E || 3664. ἐχ ϑροὺς] 

πολεμίους P, || 8665. διαφυλάττουσι P,E || 3666. ἐστιν} 7 P, E || ποιήσεις A P, E || 

3667. ἔχεις E || τοὔτέστιν MW, τουτέστιν, AP,E || 8668. ἐ MWE || « P,E| 

i) P,E| 3669. ὃ ΜΙ ΧΡ, [|| ἀλλ᾽ P, || 3670. ἢ P, E || καὶ omm. AP, E || μόνων 

AP,E; in A ex μόνον factum; μόνον M W, cf. 3733. || καὶ μόνον eieci || χωρίον] 

διαχώρισμα AP,E|| 3670—3671. ἤγουν τόπον omm. AP,E. 

' 7 ͵ v . ' » , HJ , , 
óctaD oq vAdxeov εἰς τρίτην παραταγὴν καὶ ἀποδιώκωσε πολλάκις τοὺς ἔπερ χομένους ἔχ τῶν 

ὀπίσω ἐχϑροὺς πρὸς τὸ ταράξαι τὴν δευτέραν παραταγὴν καὶ φυλάσσωσεν αὐτὴν ἀδιάλυτον, 

χαὶ ταῦτα μὲν «ποίησον, ἂν ἔχης πολὺν στρατόν. 
29 » δὰ , ! d T* Ἴ E 4 " ὃ , ὮΣΕ i 35 Ε E 358 * 
Os. EL Ot OUuHETOOY, OLOV. ἀπὸ r(0V. πὲεντὲ YLALGÓUV ἕωξ τῶν ὁέεχὰ ἢ τῶν OmOEXG, μὴ 

" ͵ " » 1 " ε » 4*3)?» » 30 " : 
TOL;Ons τὴν δευτέραν παραταγὴν εἰς τέσσαρα μέρη, ὡς εἴπομεν, ἄλλ᾽ εἰς δύο, μόνον πρὸς 

» e ; : . Au ; - PEN " 
τὸ ἔχειν Ἐν μέσον Ote χώρισμα (εἰς) τὸ ὑποδέχεσθαι αὐτοὺς καταφεύγοντας. 

1380, δια χώρισμα ego, χώρισμα διὰ C ll tig inserui, 

2665 

30610 
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c 

τῶν καταγευγύντων. εἶ δὲ ἐπ᾿ ἔλαττον τῶν carré γιλιάδων. ἑοτὶν ὁ 

στρατός, δεῖ Thr δευτέραν τάξιν εἷς ἕν χαὶ “τον “ἔρος γύνεσξαι. 

4. Περὶ ἑἐνεδρὼν κατὰ νώτου ἤτοι τῶν πλαγέων τῆς 

τῶν ἐχξδ ρῶν παρατάξεως. 1. ΤΙ|ρὸς ἐπὶ τούτοις τρία ἢ τέσσαρα 
βάνδα, τοὺς λεγομένους ἐχέδρους, δέον ἕκατέρωδεν ἀγορίζειν κατὰ 

τὸν λεχϑδέντα περὶ τούτου τρόπον, τοὺς μὲν ὡς κωλύσοντας TOC ἀπὸ 

τῶν ἐχξρῶν ἐγχειρουμένας ἐνέδρας χατὰ τῶν ἀριστερῶν ἡμῶν, τοὺς 

δὲ ποιήσοντας ἐνέδρας κατὰ τοῦ δεξιοῦ τῶν ἐχξρῶν, εἴγε καὶ οἱ 

CONSTITUTIO XII. 

33. Εἰ δὲ ὀλιγώτερον τῶν πέντε χιλιάδω» ἔχεις 
στρατόν, τότε τὴ» δευτέραν τάξι» £p χαὶ μόγον μέρος 
ποιήσεις. 

94. "Exi τούτοις δὲ πάσι χελεύίοιιέν σοι, ὥστε καὶ 

τρία ἢ τέσσαρα βάγδα, τοὺς λεγομένους ἑγέδρους 1 ἤ) Οὐ» 
ύμματα ἔνϑεν xal &xeiSer τῆς παρατάξεως ἀφορί- 
καὶ τάξεις, Vra εἰσὶν 0L uer. κολύοντες τὰ ἀπὸ τῶν 

ἐχξ πρῶ» ἐχχειρούμεγα ἐγχρύμματα κατὰ τῶ» ἀριστερῶν) 
τῆς παρατάξεώς σου, οἱ δὲ ἵγα ποιῶσι» ἐγχρύμιατα 

καὶ ἐπιδρομὴ» χατὰ τοῦ δεξιοῦ μέρους τῶν ἐχξρῶν, 
edv ἄρα καὶ οἱ τόποι εἰσὶν ἁριιόδιοι. 

8672. : ΜΡ. Εἰ || ἔχης M W || 8678. παράταξιν Α P,E|| 8676. 7 P,E || 
9 P,|| 8677—3678. ἀφορίσαι A, ἀφωρίσαι P, E || 8678. τάξαι A P,E || &oi» omm. 

A.P, E || χωλύωσι A.P, E || 3680. ἵνα omm. P,E || ποιοῦσιν Meursii codex tert. || 

ἔγχκρυμμα A P,E || 3681. ἐπεδρομεὰς Meursii codex tert. || 3682. ἄρα W || ὦσιν P,E. 

93. εἰ, δὲ ὀλιγώτερον τῶν πέντε χιλιάδων ἔχεις στρατόν, τότε τὴν δευτέρων παραταγὴν 

ἕν μέρος μόνον ποί) σογ. 
94. ὀφείλεις δὲ καὶ τρία ἢ τέσσαρα -"βάνδα ἐνϑὲν xdxsÜsr τῆς παραταγῆς ἀφορίσαι 

εἰς ἐγχρύμματα, ἵνα οἱ μὲν ἐξ αὐτῶν κυχλώσωσι τὰ ἐγχρύμματα τῶν ἐχϑρῶν κατὰ τοῦ 

ἀριστεροῦ μέρους τῆς παραταγῆς σου, οἱ δὲ ἕνα ποιῶσιν ἐγκρύμματα καὶ ἐπιδρομὰς χατὰ 

τοῦ δεξιοῦ μέρους τῶν ἐχϑρῶν, ἂν Voc καὶ ὦσιν οἱ τύποι ἁρμύδιοι. 

1363, oie: C, ὀφείλεις ν || 1384. 1365. ἐγχούματα C, 

[p. 144. M.] 
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τύποι εἰσὶν ἁρμόδιοι. σημειωτέον δέ, ὅτι αἱ κατὰ τῶν πλαγίων τῆς 

τῶν ἐχξρῶν παρατάξεως ἔροδοι εὐκαίρως γινόμεναι μᾶλλον ὄραστι- 

κώτεραί εἶσι καὶ ἀναγκαῖαι ἤπερ αἱ δε ὄψεως μόνης συμβολαὶ καὶ 
ὠξήσεις. εἴτε γὰρ ὀλιγώτεροί εἷσεν "ob ἐναντίοι, ὡς ἄφνω ἐμπεριλαμ- 
ϑανόμενοι διὰ τῶν τοιούτων ἑρόδων, μείζονα βλάβην ὑφίστανται 
σώζεσξεαι τῶν τρεπομένων εὐκόλως οὐ δυταμένων, cire ἰσύμετροι 

CONSTITUTIO. XII. 

85. “ημείωσαι γάρ, ὅτι αἱ XQT( τῶν πλαγίων τῆς 

TOY ἐχξ ΞρΟΥ παρατάξ TON xai 77] XT TOU TOTOU 7 OUY 

ἀπὸ ὄπισξεν αὐτῶν γιγόμεγαι ἐπιδρομαί, ἐὰν καλῶς 
γίγωγται χαὶ εὐχαίρως, “ἄλλον δραστικώτεραί εἰσι καὶ 

2 - N^ 

αγαγκαῖχι παρὰ τὰς γιγομέγας Ov ὄψεως μόγης συκι- 
* ) PE ς Θὲ e , 

ϑολὰς καὶ ὠξήσεις. κἄγτε γὰρ ὀλιγώτεροι εἰσι» οἱ ἐχξροί, 
ὡς ἐξαίφνης ἐπιλαιιβαγόμεγοι xoi κυκλούμεγοι διὰ τῶν 

τοιούτον ἐπιδρομῶνγ, uey adr τὴ} gBàdgyr ὑ ὑποιιεγοῦσι 

up δυγαμέγων εὐχόλως σώζεσξαι τῶν εξ αὐτῶν τρέπο- 

3683. Verba X. γάρ, ὅτε omm. ΑΡ, ΕἸ |] αἱ] οἱ MW, αἱ γὰρ P,E || 3684. 

αἱ om. P, || Verba κατὰ τοῦ νώτου ἤγουν ἀπὸ omm. AP,E|| 8685. γενόμεναι 

ΡῈ} || 8686. γένωνται M. || Pro γ. καὶ εὖκ. A P, E καὶ ἐν ἐπιτηδείω καιρῶ γίνωνται 

habent | -e« εἰσὶ (εἰσὶν W) codd. | x. ἀν.) καὶ ἐνεργέστεραι καὶ ἀναγκαῖαι 

AP,E|| 3688. χάντε Wi; item infra || -o« εἰσὶν MW A, τ-οῖ ὦσιν P,E || 3689. 

ἐπιλαμβανόμεγνοι καὶ κυκλούμενοι idem, quod ἐμπεριλαμβανόμενοι Urbicii || 

3690. ὑπόμενοῦσι (sic) M. (cf. 2591.), ὑπομένουσιν W, ὑπομένουσιν A, ὑπομέ- 

vovot P, E. 

35. γένωσχε γάρ, Ürt αἱ γενόμεναι ἐπιδρομαὶ χατὰ τῶν πλαγίων τῆς παραταγῆς τῶν 

ἐχωρῶν καὶ ἐξοπίσω αὐτῶν καί, ἂν γίνωνται καλῶς εἰς ἐπιτήδειον καιρόν, πλέον ἐνεργοῦσι 

παρὰ τὰς γινομένας τῶν ἔμπροσϑεν συμβολάς, ἐπειδή, κἄντε ὀλεγώτεροι ὦσιν οἱ ἐχϑροί, 

χυχλούμενοι ἐξαίφνης ἢ ἀπὸ τῶν πλαγίων ἢ ἀπὸ τῶν ὄπισϑεν, μεγάλως βλάπτονται (ob γὰρ 

δύνανται εὐχόλως σῴζεσίγαι, ὅσοι τραπῶσιν ἐξ αὐτῶν), κἄντε ἴσοι ὦσι, κἄντε περισσότεροι 

13609, γενομένας C, accentu proparoxytono deleto (cf. v)||1971, σώζεσθαι, C, sed cf. 232, 

3685 

5690 

1310 
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εἶεν ἢ καὶ πλείους, ἐν ἀγῶνι μεγάλῳ καξίστανται, πλῆξος νομίζοντες 

εἶναι τοὺς τὴν ἔροδον ποιοῦντας. διὸ οὐ χρὴ μὲν ἐπιτηδεύειν ἀνάγκης 
χωρὶς ὑλίγους πρὸς πλῆξος τακτικὸν γαγερῶς μάχεσξαι. eb δὲ καὶ 

ἀνάγκη γένηται, μὴ πόντα δι᾿ ὄψεως ἐγχειρεῖν, κἂν πλείους εἰσὶν 
οἱ (ἱ μέτεροι τοῦν αἀντίς, ἀλλὰ καὶ διὰ τοῦ νώτου τῶν ἐχϑρῶν 1 
διὰ τῶν πλαγίων ἐγχειρεῖν. ἐπικένδονος γὰρ καὶ ἑπισραλής ἔστιν ἀεὶ 

CONSTITUTIO XII. 

UÉTOT, κάγτε (GÓ eroi εἰσι» ἢ χαὶ πλείογες τοῦ στρα- 
τοῦ TOL σοῦ, εἰς α) γα μέγαν εἰσέρχονται καὶ φόβον, 

γομείζογτὲς πλῆσος εἶγαι πολὺ τοὺς τὴν ἐπτιδροι ἡ» στοι-- 

οὔττας. 
36. Πρόσεχε δέ, ὅτι οὐ πρέπον ἐστὶ χωρὶς ἀγάγκης 

ὀλίγον στρατὸν πρὸς πλῆξος πολεμίων εὐτάχτωον φα- 
γερῶς πρὸς μά χη» συμπλέκειν. εἰ δὲ καὶ ἀγάγχη τούτου 
γέγηται, μὴ πάγτα ΓΡαγερῶς χαὶ] διὰ ὄψεως ἐγχειρεῖν, 
χὰν τάχα πλείογές εἰσι» ὃ ἡμέτερος στρατός, ἀλλὰ xal 

διὰ τοῦ γώτου ἤγουν ἀπὸ ὄπισσεν τῶν ἐχξρῶν ἢ διὰ 
τῶν πλαγίων ἐιιβάλλεσξαι εἰς αὐτούς. 

3692. -οἱ εἰσὶν M WA, -οι ὦσιν P,E || 3692— 3693. στρ. τοῦ σοῦ] σοῦ 

στρατοῦ AP,E || 8698. εἰσ έύχονται M || 3696. εστὲν W, ἐστι P, || 8699. φανερῶς 

καὶ eieci|| διὰ ὄψεως) εἰς πρόσωπον AP,E|| 3700. κἂν MP, xàv W, xov E || 

πλείων ἐστὶ" A, πλείων 5 P,E||-sc εἰσὶν MW || 370L Pro διὰ τοῦ νώτου 

ἤγουν ἀπὸ AP,E τῶν ὄπισϑεν μερῶν exhibent || 8702. ἐμβάλλεσϑ ot] ἐπιτίϑεσϑαι 

AP,E || εἰς αὐτοὺς] αὐτοῖς A P,E. 

τοῦ στρατοῦ cov, εἰς ἀγῶνα μέγαν καὶ φόβον ἐμβαίνουσιν, ἐλπίζοντες, ὅτε πλῆϑός εἶσι 

πολὺ οἱ ποιήσαντες τὴν ἐπιδρομὴν κατ᾽ αὐτῶν. 

36. πρόσεχε δὲ τοῦτο, ὅτε οὐ πρέπει χωρὶς | ἀνάγκης, ἵνα ὀλίγον στρατὸν βάλῃς 
φανερῶς εἰς πόλεμον πρὸς πλῆϑος πολεμίων μετὰ συντάξεως ὄντων. ἂν δὲ γένηται ἀνάγκη 

πρὸς τοῦτο, μὴ ταράττῃς ὅλον τὸν στρατὸν φανερῶς ἀπὸ τῶν ἔμπροσϑεν, κἂν τάχα περισ-- 

σύτερος ὑπάρχῃ ὁ στρατύς σου, ἀλλὰ xci ἀπὸ ὀπίσω τῶν ἐχϑρῶν καὶ ἀπὸ τῶν πλαγίων, 

ἵνα ἐπιπίπτωσιν αὑτοῖς. 

1372, πλῆϑος εἰσὶ C, 

fol. 25" 



ἡ 0i ὄψεως μόνον μάχη πρὸς οἱονδήςοτε ἔξνος, εἰ καὶ ἔλασσον 

aAnzoc * αντισυνίσταται.ἢ 

2. Μαιροῦνται τοίνυν πάντα τὰ καβαλλαρικὰ τάγματα εἷς 
πρώτην καὶ δευτέραν τάξιν ἕν πλήξει μάλιστα στρατοῦ κατὰ τὸν 

! αὐτῇ συνίσταται ML 

CONSTITUTIO XII. 

pou x] — 197. Καὶ γὰρ ἐπισραλές ἐστι καὶ émuxirüvror ἡ δι᾿ 
ὄψεως μόγον μάχη xai πρὸς οἱογδήποτε ézrog γιγομέγῃ, 
xür τάχα χαὶ ὀλιγώτερον πλῆξός ἔστι τὸ (XTTAXQ AOT i-is 
ΠΣ 

38. Οὕτως oir ὡς ἐγ χεφαλαίῳ χελεύομέν σοι, Vra. 
πώγτα τὰ χαϑαλλαῤιχὰ τάγματα εἰς πρώτῃ» καὶ δευ- 
τέρα» παράταξι» £r χαιρῷ πολέμου χαταστήσης, OT 

ἀν μάλιστα χαὶ πολὺ» στρατὸν» ἔχης, xo διατίάξης sw 
χατὰὶ τὸ» λεχξέγτα σοι τρόπον εἰς χούρσωρας ἤγουν 
προχλάστας, τοὺς ἔμπροσξεν τῆς παρατάξεως πρὸ τῶν 

3703. ἐπισφαλής AP,E || ἐπικίνδυνος AP,E; cf. Kühner-Gerth? 1. p. 89." 

3703— 3704. διόψεως W || 8704. οιογδήποτε MW, οἱονδήποτε AP,E| 

3705. χάν MAP,E, κὰν W || πλῆϑος ἐστὶ MEA, πλῆϑος ἐστὶν W, 45008 Jj 

P,E | 3707. iv τῶ P, || -usv Ὃ || 3709—3710. ὅτὰν W || 8711. χούρσορας 
MW. 

om ^ * à » ͵ ,᾿ - » » » 
37. χαὶ γὰρ ἐκχένδυνόν ἔστιν 5 γενομένη μάχη φανερῶς, {χἄντε) ἀπὸ τῶν ἐμπροσΐεν 

- 
Ld , ». , ΕἸ * » ^ * » -- 5 , D] 9 x » « 

TOUS OLOV {δήποτεν tÜ'vog γένηται, εἰ μὴ ἔχεις λαὸν ex τῶν πλαγίων, κῶντε ἀπὸ ὑπισίγεν ιϑδῦ 

c. 12 - -- 
4 4 Ι " 24 » 

Lami. τῶν πολε μέων, κἂν τάχα ὀλιγώτερόν σου στρατὸν ἔχωσιν. 
€ "7 , " MNT ͵ , D 3 , 
38. οὕτως iv συντύμῳ κελεύομέν σοι, ἵνα πάντα τὰ χαβαλλαρικὰ τάγματα εἰς πρώτην 

: , ^ - . 4! , " LI * 

x«i εἰς δευτέραν παραταγὴν καταστήσῃς εἰς καιρὺν πολέμου, κατεξαίρετον, ὅταν ἔχῃς καὶ 
** ^ » M 

πολὺν στρατόν, χαὶ ἵνα χωρίσης, ὡς εἴπομεν, εἰς προχουρσάτορας ἤγουν τοὺς ξμπροσΐνεν 

1379. ἐκκίνδυνον retinui; cf. ex, gr. ἔχϑαμβος || -ον ἐσεὶν C || 1370. 1380. χἄνεε et δήποτε ego 

inserui || 1380. κἄντε ego, xai C || 1382. -μὲν vo C || 1384. προχουρσάτωρας O, -ορας v, 
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λεχϑέντα τρόπον εἰς δηρένσωρας, εἷς κούρσωρας, eic πλαγιοφύλακας, 

εἷς ὑπερκεραστάς, εἷς ἐγέδρους, εἷς θοηξούς, εἷς reropéAaxac. 

CONSTITUTIO XII. 

γ : " AC ἢ 972 d . AV TN E P πος αλλῶνῦ χατὰ TOT ἔχξρωνῦ προτρέχογτας χαὶ εἰς διφέγ- 
» A P] / € , ^ ς , ARS 

σῶρας ἤγουν τοὺς εὐτάχτως LOTG.LLÉTOUG χαὶ ὑποδέχεσξαι 
: μέλλοντας τοὺς προδραμόγτας κατὰ TOY ἐχξρον, ξὰὼν tij) 
τελείως διώξωσι» αὐτούς, ἀλλ᾽ ἀγξυποστρέψουσι;, ἔτι δὲ 
καὶ εἰς πλαχιοφύλακας καὶ εἰς ὑπερκεραστὰς ἤγουν τοὺς 

ἑτοίμως ἱσταμέγους εἰς χύχλωσι» τῶν ἐχξρῶγ, ἔτι δὲ χαὶ 
εἰς ἐγέδρους ἤγουν ἐγκρύμματα, ἀλλὰ καὶ εἰς βοηξοὺς 
) M , 2 ETC fis 

9» 2//0UT τοὺς ὄπισσεν τεταγμέγους xal ἀγαστέλλοντας 

τούς, ὕσοι μέλλουσι φεύγει» τὴν ἰδία» καταλιμ-τάγογτες 
τάξι», ἔτι δὲ xal εἰς γωτοφύλακας ἤγουν τοὺς ὄπισξεν 

ΣᾺ » E - - 

εἰς puAmxur τοῦ παντὸς στρατοῦ TETOMÉYOUG. 
9 ' v 9 » i re Tl N EUN NA 

Ι 39. Exr δὲ πολὺν ἔχωσι στρατὸν xoi δύγασαι TOL- 

3713— 3714. διφένσορας MW || 3714. ἤγουν ἐκδικητὰς (ἐχδικῆτὰς E) A P,E | 

3715. προδραμόντας A E, προσδραμόντας Ν W P, || 38716. ἀλλὰ A || ἀνϑυποστρέ- 

voco AX, ἄνϑ᾽ ὑποστρέψωσιν Ῥ, || 3717. εἰς omm. MW E || 3718. ἑτοίμους 

W,|| 3721. ὅσοι μέλλουσι] βουλομένους A P,E || καὶ τὴν A P,E || 3721—3722. 

κατ. τάξιν] τάξιν καταλιμπάνειν ÁP,R || 8724. ἔχουσι A || δύνη P, E. 

- - - ^ ^ * - 2 - , V -.2 

τῆς παραταγῆς πρῶτον παρὰ τοὺς ἄλλους ἐλαύνοντας χατὰ τῶν ἐχϑρῶν καὶ εἰς δεφένσορας 
» εἷς αν ἃ P ὟΣ 34 
ἤγουν τοὺς ἱσταμένους ἀπὸ συντάξεως χαὶ μέλλοντας ὑποδέχεσϑαι τοὺς ἐλαύνοντας πρώτους 

E 5 πον - 44 , 2 ' cr κατὰ τῶν ἐχϑρῶν, xv ἄρα μὴ διώξωσιν αὐτοὺς τελείως, ἀλλ᾽ ὑποστρέινωσιν. irt δὲ ἕνα 
3 , c ἀφορίσῃς εἰς πλαγιοφρύλακας χαὶ εἰς ὑπερχεραστάς " oL δὲ ὑπερχερασταί εἰσεν οἱ ἱστάμενοι 

Η͂ * "s " , ? * ἕτοιμοι πρὺς τὸ χυχλῶσαι τοὺς ἐχϑοούς. ἔτι δὲ (ve ἀφορίσῃς καὶ εἰς ἐγχρύμματα, ἀλλὰ 
χαὶ εἰς βοηϑοὺς ἤγουν τοὺς ὀπίσω παρατεταγμένους χαὶ χωλύοντας τοὺς ϑέλοντας φεύγειν 

M , Ν Ὁ 3 - τ » 2 , M , 2 ἢ ἡ cu , » x«i καταλιμπάνειν rhv τάξιν αὐτῶν. ἵνα δὲ ἀφορίσῃς καὶ εἰς ὀπισϑοφύλακας, οἵτινές elotv 
3 2 3 ^ ; je 

εἰς φυλαχὴν τοῦ ὅλου στρατοῦ ὀπίσω ἀχολουϑοῦντες. 
39. ἂν δὲ πολὺν ἔχωσι στρατὸν οἱ πολέμιοι χαὶ δύνασαι τοιαύτας διπλᾶς παραταγὰς 

1885. δεφένσωρας C || 1388. πλέον φύλακας C || -αὐ εἰσὶν C || 1389. ἐγκρύματα C || 1391. οἵτενες 

εἰσὶν C. 
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Lr , 31 - , - » 

5. Περὶ βάξους. Περὶ δὲ rob βάϑους τῶν τάξεων Toxti 
P , , ^ ^ L - - € 2^ e « 

{εν tXGOT(Q Ταγματι zoTO TO (40 y 040r Oy nua., ως ἐγραψαν 0t 

* / E] N ΄ / o c - - 

παλαιοί, εἷς τέσσαρας TO βάδος γίνεσξσδαι, ὡς τοῦ πλείογος τοῦ 
, ) * - } - »ᾳ«ι € 2? 

μέτρου τούτου ἀνωγελοῦς καὶ ἀργοῦ τυγχάνοντος. οὐδὲ γάρ, ὡς ἐπὶ 

CONSTITUTIO XII. 

αὐτὰς διπλᾶς παρατάξεις ποιεῖν εἴτε δύο, εἴτε τρεῖς ἢ 9 

καὶ πλείογας, ὥστε μεριζομέγη}" τὴν TOT ἐχξρῶν δύγα- 
μι} πρὸς αὐτὰς ὀλιγωτέρων ὄντων» ἀσξεγεῖς γίγεσξαι 

(146. Μὴ τὰς ἐχείγων ἢ προσβαλόγντων ÓuoU πρὸς ula | τῶν σῶν 

παρατάξεων ὑπὸ τῶν ἄλλων ἢ διώκεσξααι ἢ κυκλοῦσξαι. 
τοῦτο ἔστι τῶν ἀταγ καίων. 5180. 

40. Τὸ δὲ ϑάξος ἤγουν τὸ πάχος τῶν παρατάξεων, 
χαξὼς οἱ ἀρχαῖοι διετάξαγτο, ἤρχει μὲν ἑκάστῳ Ty UTI 
εἰς τέσσαρας xul μόγους χαβαλλαρίους γίγεσξαι, ἐπειδὴ 
τὸ πλέον τούτων ἀργὸ» καὶ ἀγωρελὲς δείκχγυται ἐπὶ τῶν 
χαβαλλαρίων, οὔτε γὰρ δύγαγται, ὡς ἐπὶ τῆς πεζικῆς sus 

3725. διπλὰς MW A, διπλᾶς P,E|| P,E|| y P,E|| 3126. ὥστε ἢ AP, E | 
3727. ὀλιγωτέρων ὄντων omm. A P,E || ἀσϑενῇ γίνεσϑαι A, ἀσϑενὴς γενέσϑαι P,E || 

3728. τὰς ἐκείνων omm. APP, || ἢ προσβάλλουσαν A, ἢ προσβαλοῦσαν P,, ἢ πρὸς 

βαλοῦσαν E || 3730. τοῦτό ἔστι M A P,, τοῦτο ἐστιν W, τοῦτο ἐστὶ E || τὸ dvay- 

καῖον P,E || 3733. καὶ μόνους omm. AP,E || 3735. δύναται M. 

- P4 ^ - ^ * ͵ n rw. * 3 ^ € ef - » € - 
7ZzOLELV δύο ij rott-z ij zc περισσοτέρας, uva ἢ χωρισϑῃ πρὸς αὐτοὺς ἡ δύναμες Tor Ex oor 

€ 8 
er Mir : E : : pu AP? 

xai γένωνται ἀδύνατοι «t παραταγαὶ «αὐτῶν καὶ συμβάλλωσι πόλεμον ἐν τῷ ἅμα mpg μέαν 
- - - ^ x ^" » - » 

τῶν σῶν παραταγῶν xci «t λοιπαὶ | ἵνα διώκωσιν ἢ ἵνα κυχλώσωσιν αὐτούς. τοῦτο ἔστιν 

ἀναγκαῖον, 
* ^ "- "4 » & « ) - e » 

40. τὸ δὲ πάχος τῶν παραταγῶν ἤρκει μέν, χαϑὼς διετάξαντο οἱ doyaion ἵνα ἔχῃ 
εν « , , 4 ^ " ) x ' 
ἐν ἕχαστον τάγμα τέσσαρας μόνους χαβαλλαρίους, ἐπειδὴ τὸ πλέον τούτων ἀργὸν καὶ 

à , , B^ - " A9 , s » * ν ε D» « » τὰ - bd - 
ἀνωιρελὲς ἔστεν ἐπι τῶν XCDGAAGOLUV* 0D γάρ δύνανται οἱ xe da At oot, ὡς ἐπι τῆς πεζεχὴς 1400 

1305. ἐνεωάμα C 1400. -ἧὃς ἐστὶν C. 
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τῆς πεξικὴς τάξεως, ἐκ τῶν OsiStr διὰ τοῦ βάξους ὠὡξισιιός τις 

γενέσξδιαι δύναται, ἵνα καὶ ἄκοντες οἱ πρωτοστάται τὴν ὁρμὴ» ἐπὶ 
τοὶ πρόσωςττα ποιοὔύνται, ὅτι tuj περύκασιν οἱ ἵπποι μετά τῆς ὀφεως 
αὐτῶν συμ βώντως, ὡς οἱ πεζοί, ὠξεῖν τοὺς ἔμεροσξεν. οὔτε δὲ βοή- 

Seu τις περιγίνεται τοῖς τπρωτοστάταις, τοῦτ᾽ ἔστι τοῖς εἷς ἐέτωπον 

τασσομεἕγοις ἐκ τοῦ πλείογος βάϑους, εἴτε κοντάτοι εἰσίν, εἴτε τοξύται, 

ὡς τῶν μὲν κοντάτων μετὰ τὸν τέταρτον uj γϑαζόντων ἐρικνεῖσδαι 

CONSTITUTIO XII. 

τάξεως, ἀπὸ ὄπισξεν διὰ TOU πάχους προωξισμὸν ποιεῖν. 

τότε γὰρ καὶ μὴ βουλόμετγοι οἱ ἔιιπροσξεν €x τῶν ὄπισξεν 
προωξούμεγοι τῇ" ὁρμὴν» él τὰ ἔιμπροσξεν ποιοῦσι. 
τοῦτο γὰρ ἐπὶ τῶν πεζῶν γίγνεται. οἱ δὲ ἵπποι οὐ δύ- 
γαγται προωξεῖν τοὺς ἔμπροσξεν αὐτῶν, ὡς οἱ πεζοί, 

οὐδὲ Borse τις γίγνεται €x τῶν περισσοτέρων εἰς τοὺς 
πρωτοστάτας, τοῦτ᾽ ἔστι» τοὺς εἰς τὸ μιέτωττοῦ ταῦσσο- 

μέγους, χκἄντε χογταράτοι εἰσί, χἄγτε τοξόται. 
41. Ot μὲν γὰρ χογταράτοι, οἱ ὀπίσω τοῦ τετάρτου, 

3736. ὑπὸ E || διὰ τοῦ πάχους omm. AP, E || 3737. ὄπισϑε M || 8788. £u- 

10060 Αὶ ||] ποιοῦσιν W P,E|| 3741. βοήϑεια τίς WP,E || 3742. robiécsi W, 

τουτέστιν AP,E || 8748. χἄντε (χάντε A) χονταράτοι εἰσὶ (ὦσι P4), χἄντε 

(χάντε ΑἹ τοξόται APP,E, χἄντε (κάντε M Μὴ) τοξόται εἰσί (εἰσὶν ἍΜ), κἄντε 

(χάντε MW) χονταράτοι M W. 

παραταγῆς, προωϑεῖν [oL ἔμπροσϑεν τοὺς} ὄπτοϑεν, ὅπερ ποιεῖ τὸ πάχος τῆς παραΪταγῆς " 

καὶ εἰς τοὺς πεζοὺς καὶ τοὺς Qui) ϑέλοντας (ot) ἔμπροσϑεν (ἐκ τῶν ὀπίσω) προωϑούμενοι εἰς 

τὰ ἔμπροσϑεν ποιοῦσι τὴν ὁρμὴν πρὺς τοὺς πολεμίους. τὰ δὲ ἱππάρια οὗ δύνανται προωϑεῖν 

τὰ ἔμπροσϑεν αὐτῶν, ὡς οἱ πεζοί, οὐδὲ θοήϑεια γένεται ἐκ τοῦ περισσοτέρου πάχους τῆς 
παραταγῆς ἀπὸ τῶν ὀπίσω εἰς τοὺς ἐμπροσϑεν, οἷον τοὺς ἱσταμένους εἰς τὸ μέτωπον τῆς 

παραταγῆς, εἴτε χονταράτοι, εἴτε τοξόται εἰσί. | 
* E A E ἔπ ΤΠ , 

Al. x«i γάρ, ἂν ἔχη τὸ πάχος τῆς παραταγῆς ἐπέχεινα τῶν τεσσάρων καβαλλαρίων, 

1401. oi ἔμπροσθεν τοὺς οἷθοὶ [|1405, μὴ, ot et ἐκ τῶν ὀπίσω inserui || 1402. 1403. Pro eic τὰ ἔμπροσθεν, 

quod ego dedi εἰς τὰ ὀπίσω C [1 1406. κονταράτους C, recte v. 
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Po» lunooBDuv, τῶν δὲ volvo BR DOOR RR τῶν ἔμπροσξεν, τῶν Ot τοξοτῶν εἷς voc ἀναγκαζομένων τοξεύειν 
Π Hi » » - P LIS » - 

διὰ τοὺς ἔμπροσξεν αὐτῶν καὶ ἐντεῦξεν ἀπράκτους κατὰ τῶν 
T - ] - . - 7 A , 4, r1 € 

ἐχξρῶν ἐν ταῖς συμβολαῖς γίνεσδιαι τὰς τούτων σαγίττας. καὶ ὃ 
» . " T ^2 )» κ - ΄ » - € 
ἀμριβάλλων τούτοις πεισδῇ δι᾿ αὐτῆς τῆς πείρας. ἤρκει γοῦν, ὡς 
: ' /, - E 4, , } } ^ 

εἴρηται, τὸ [coc τῶν τεσσάρων καβαλλαρίων" GÀ , ἐπειδὴ συμ- 
" E ) ἡ ΄ , , € ͵ B } 

βαίνει τοὺς γενναίους ὁλιγωτέρους κατὰ τάγμα εὑρίσκεσξιαι, τοῦτ 
T ^ 4 * "- , ) ͵ ᾿ 
ἔστι τοὺς πρωτοστάτας, τοὺς καὶ χεῖρας μιγνύειν ὁγείλοντας, διὰ 

* 

CONSTITUTIO XII. 

ov δύγανται φξάζει» εἰς τὸ ἔμπροσξεν, οἱ δὲ τοξόται 
εἰς τὸ ἄγω ἀγαγκάζογται τοξεύει» διὰ τοὺς ἔιιπροῦξεν 

αὐτῶν xQi διὰ TOÜTO ἄπραχτοι χατὰ τῶν ἐχξρῶν ἐν 
ταῖς συμβολαῖς τῆς μάχης γίγογται αἱ σαγίτται αὐτῶν, 
ὡς ἡ πεῖρα διδάσχει χαὶ τοὺς ἀιιφιϑάλλογτας, ear gov- 
λωγται. 

42. ἬΠρχει οὐν, καξὼς εἴποιεν, τὸ πτιάχος τῶν τεσσά- 

Qor χαβαλλαρίωνγ" ἀλλ᾽, ἐπειδὴ συιιϑαίγει τοὺς ἀνδρείους 
στρατιώτας ὀλιγωτέρους X(TO τάγμα εὑρίσχεσξαι, τοῦτ᾽ 
ἔστι τοὺς ἔιϊπτροσξεν ἱσταμέγους, τοὺς xc [τὰς] χεῖρας 

“ιγγύει"» πρὸς πόλεμον ὀγείλογτας, διὰ τοῦτο πρέπον 

3745. τὸ] τοὺς P,E || 8748. MW post γίνονται inserunt ὡς || σαγίται A, 

σαγίτες P,E || πειρα W || 3749 —8750. Verba χαὶ ..... βούλωνται | omm. 

AP,E || 3753—93754. τοὐτἔστι M, τοὔτέστιν W, τουτέστι APP,E || 8754. καὶ 

omm. P, E || τὰς eieci. 
L———————————————————————RRRÁ 

ob δύναται ὁ ἱστάμενος ὀπίσω τῶν τεσσάρων χαβαλλαρίων xovragárog φίλάνειν tuxpodiker 

μετὰ τοῦ χονταρίου, ὁ δὲ τοξότης πάλιν, ὁ ἱστάμενος ὀπίσω τῶν καβαλλαρέων, ἀναγκάζεται 

Out τοὺς ἱσταμένους ἐμιπροσΐεν αὐτῶν ἵνα τοξεύῃ εἰς ὕψος χαὶ διὰ τοῦτο οὐδὲν ἐνεργοῦσιν 

αἱ σαγίται αὐτῶν. 

42. ἤρκει γοῦν, ὡς εἴπομεν, τὸ πάχος τῶν τεσσάρων καβαλλαρίων" ἀλλ᾽, ἐπειδὴ οἱ 
- »* * * Ἂ , » c » 

ἀνδρειύτεροι στρατιῶται ὀλιγώτεροι κατὰ τὰ τάγματα εὑρίσχονται (ἐχεῖνοι γὰρ εὑρίσκονται 

9740 

3750 

9755 

1160 



τοῦτο χρὴ πρὸς Tür τῶν ταγμάτων ποιότητα τὰ βάξη ὁρίζειν, 

οἷον." εἷς τὰ Ροιδερατικά, τὰ καὶ μέσον ἐν τῇ προμάχῳ τάξει ταῦσ- 
σύμεγα, α-τὸ ἑπτοὶ ποιεῖν καὶ ἑνὸς παιδός, ἐὰν εὑρίσχωνται ὃν δυνά- 

Q& ἕν αὐτοῖς, οὕτως καὶ τῶν VERO VU εἶναι ὀρειλουσῶν" ἄρι- 

στερᾷ “ αὐτῶν τὰ τῶν βιξελλατιότων ἀριξ μῶν, ἀπὸ ἑπτὰ ἀνδρῶν 

ἑχάστη» δεκαρχίαν, ἕν δεξιᾷ τὰ τῶν Ιλλυρικιατῶν, απὸ ἀνδρῶν 

. CONSTITUTIO XII. 

. 

ἐστὶ πρὸς τὴ»  δύγαιιι» TOY ταγμάτων» οἵτως ὁρίζει b. wr. X] 
xol τὸ πάχος τῆς παρατάξεως αἰτῶν, οἷον᾽ 

43. εἰς τὰ αἀγὸρειότερα, τὰ χαὶ μέσον τασσόμιεγα 43. 
τάγματα εἰς τὴν τάξι» τῇ" πρόμαχον, ἀπὸ ἑπτὰ καβαλ- 

πῶ λαρίω» ποιεῖν xa ἑγὸς παιδὸς ὑπηρέτου αὐτῶν, ép δὲ 
τῇ ἀριστερᾷ τάξει, Cr ἡ καὶ ἐχεῖ δεύτεροι χατιὶ τὴν 
ἀγρίαν τῆς προμάχου τάξεως ὀρείλουσι τάσσεσξαι, 
ἀπὸ ἑπτὰ ἀγδρῶν ἑκάστη» δεχαρχίαν, πάλι» ἐγ δεξιᾷ, 44. 

ἐγ ἡ xai éxei ἰσοδύγαμοι ἄγορες τῆς ἀριστερᾶς ὀφεί- 

9756, ἐστιν 'W || 8756---8757. Verba οὕτως ..... αὐτῶν om. P, || 8757. In 

W ὃ 43 verbo οἷον incipit || 3759. ζ MW || 3762. κατατάσσεσϑαι A P,E || 3763. 

t MW || 3764. καὶ ἐπεῖ omm. AP,E. 

ἀνδρεῖοι μόνοι οἱ {ἔμπροσϑενδ ἱστάμενοι καὶ πολεμοῦντες), ἁρμόζει, ἵνα πρὸς τὴν δύναμεν 

lus τῶν ταγμάτων ποιῇς τὸ πάχος τῆς παραταγῆς αὐτῶν ἥγουν" 

49. εἰς τὰ ἀνδρειότερα τάγματα, τὰ καὶ ἱστάμενα μέσον τοῦ ἀριστεροῦ χαὶ τοῦ δεξιοῦ 

εἰς τὴν πρώτην παραταγήν, ἵνα ποιῇς τὸ πάχος τῆς παραταγῆς ἀπὸ ἑπτὰ χαβαλλαρίων 

καὶ ἑνὸς παιδὸς ὑπουργοῦ αὐτῶν" εἰς δὲ τὴν ἀριστερὰν παραταγήν, ἔνϑα ὀφείλουσιν Ἱστασ-- 

ϑαι οἱ ὄντες δεύτεροι εἰς ἀνδρείαν dam" ἐκείνων τῶν ἱσταμένων εἰς τὴν μέσην, ἵνα ποιήσῃς 

M» ὁμοίως τὸ πάχος ἀπὸ καβαλλαρίων ἑπτά" εἰς δὲ τὴν δεξεὰν παραταγήν, ἔνϑα ὀφείλουσιν 
ἄνδρες ἵστασϑαι ἰσοδύναμοι τῆς ἀριστερᾶς, ἵνα ποιήσης τὸ πάχος Ga0 καβαλλαρίων 

1414. ἔμπροσϑεν inserui. 
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ὀχτώ, οὕτως καὶ τῶν δεκαρχιῶν ὀγειλουσῶν ἔχειν" τὰ δὲ λοιπὰ 
τάγματα ὑποδεέστερα ἀπὸ ὀχτὼ ἢ δέκα ἀνδρῶν γίνεσξαι, πρὸς τὰς 

δεχαρχίας τασσύμενα. εἶ μέντοι συμβῇ ἐκ τῶν ὑποδεεστέρων τούτων 

ταγμάτων ἐν πρώτῃ τάξει τάσσεσξαι, ἢ ἀπὸ ὀχτὼ ἢ ἀπὸ δέκα 
ποιεῖν ὡς ἀσξενέστερα. τα" μέντοι τῶν ὀπτιμάτων τάγματα, ὡς ἕν 
δευτέρᾳ τάξει τασσύμενα καὶ Cr ἐπιλογῇ ὄντα, ἀπὸ πέντε μὲν στρα- 

τιωτῶν, δύο ὁὲ ἀρμάτων ποιεῖν, T δέκα ἀνόρας τῆς δεκαρχίας Ópti- 

CONSTITUTIO XII. 
ILLLAALLLL--—————————'———————-———————————————————— 

* D 5 3 LN 325 - 2 , U DN "i ' c 

AOUOLY. εἰγαι, (TO ἀγρῶν OXTO, τὰ δὲ λοιπὰ χαὶ ὑτο-: 

δεέστερα τάγματα ἀπὸ ὑχτὼ ἢ δέκα ἀγδρῶν γίγεσξαι, 
πρὸς τὰς δεκαρχίας τασσόμεγα. 

44. Eur uérrow συμβῆ, ἵνα cx TOY υποδεεστέρων 
τούτω) ταγμάτον εἰς τὴ; πρώτη» παράταξι» ἐχτάξης, 
ἢ ἀπὸ ὀχτὼ ἢ ἀπὸ δέχα ποιήσης ἀγὸρῶν ὡς ἀσξεγὲσ- 
τέρωγ. r& δὲ τάγματα, τὰ ἕν δευτέρᾳ τάξει τασσόμεγα 
καὶ ἐπίλεκτα ὄγτα, ἀπὸ πέγτε μὲν στρατιωτῶν χαὶ 

ἑτέρων ὑπηρετῶν εἰς τὰ Y ἄρματα ποιήσεις, ὥστε Y δέκα 

3765. εἶναι omm. MW || ὀκτὼ] “ M; in W suprascriptum a m. sec. 

2; ἑπτὰ τάσσειν habent A P,E || 3766. πράγματα M. et Meursii codex tert.; 

in cod-is W τάγματα prima littera in duarum litterarum ras. | 4 ME, 

η W || 3768. πάλιν ἐὰν μ. AP,E || 8770. ἡ W H E ||  MWEB,E || ποιήσεις 

AP,E || 377L rà secundum omm. P,E || ἐν τῇ AP,E || 3772. « P,EE || uv 

om. P, || 3773. ἄρματα MWAE || « P,. 

ἑπτά. τὰ δὲ λοιπὰ xal ὑποδεέστερα τάγματα ἵνα ποιῇς τὸ πάχος ἀπὸ ὀκτὼ ἣ δέχα καβαλ- 

ἡ αρίων. 

44. ἂν δὲ συμβῇ, tva στήσῃς εἰς τὴν πρώτην παραταγὴν ἐκ τῶν ὑποδεεστέρων τούτων 

ταγμάτων, ἵνα ποιήσῃς τὸ πάχος ἀπὸ ὀχτὼ ἢ δέκα καβαλλαρίων, διότε ὑποδεέστερά εἶσιν, 

ὡς εἴρηται, καὶ ἀδύνατα τὰ τοιαῦτα τάγματα. τὰ δὲ τάγματα, τὰ ἱστάμενα εἰς τὴν δει"- 

τέοαν παραταγήν, τὰ ὄντα ἐπίλεχτα, ἵνα ἔχωσι τὸ πάχος ἀπὸ πέντε χαβαλλαρίων στρα- 
5 Η ) , - ᾿ E" ^ A LÀ , £ 

τιωτῶν χαὶ (GO. πέντε ιπουργῶὼν εἰς τι ἅρματα αὐτῶν, πρὺς τὸ ἔχειν μίαν ἐχάαστὴην 

1425. -ρὰ εἰσὲν C. 

5 e e 

31160 
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* 7 - . Ὕ - , Ac 3 - / Ὡς 

λούσης ἔχειν. ταῦτα δὲ ἕν τῇ πρώτῃ τάξει, εἰ συιθῃ ταἀσσεσξαιυ, 
3 M ^c er , A ' , Ira ) 

ὡς εἴπομιεν, ἀεὶ τὸ βάξος οὑτως ἔχειν. τοὺς δὲ ἐξ νικούς, Fav καὶ 
ς , er , τ 2 S5. 

ἑαυτούς εἶσιν, ὡς ἔξοος ἔχουσιν, οὕτως τάσσειν. οὗτοι δὲ ἐπιτηδείως 
, 2 N / b D Li - 2 A D 

εἴς τὲ χούρσωρας καὶ ἐνέδρους καξίστανται. οὐδὲ οὖν τῶν ὀχτὼ ἢ 
' LM ) y - $$ - N 5 ^q - ς , DUE 

TO πολὺ δέκα «rÓQor sÀtior χρὴ εἰς θάξος stir, ὡς δήστοτε, cà 
, - 3 ᾿ / S - τ ς » RE 
«oStrQ 0600 τὰ τάγματα, οὐδὲ τῶν πέγτε ἧττον, ὡς Gr εἶσιν &ni- 

ce P - n ; - ΄ὕ 2 ᾿ ͵ 

λεχτα, ὥστε δια τοῦ ῥηξέντος τρόπου καὶ τῆς τοιαύτης ἀγαλογίας 

CONSTITUTIO XII. 

ἄγδρας ἑκάστην Ocexaoy (av ἔχει». οὗτοι δὲ ot, ὡς εἴρηται, 
τεταγμέγοι ira χατασταάξωσι» ἐπιτηδείως εἴς τὲ χούρ- 

^ 5 

σῶώρας xal 6yxQUttu ata. 
3 2) ὦ 5" 3 L , * A 3 3 ἊΝ M Y S * * 45. OUx ἔστι» OUr πρέπον TOT OXTO ἢ TO πολι TOY 46. 

δέχα αγδρῶν πλεῖον TO πάχος ποιεῖν τῆς παρατάξεως, 
χὰν τὸ πάτυ εἰσὶν ἀσξεγὴ τὰ τάγματα, οὐδὲ TOY | πέγτε 
ὀλιγώτερον, ὅσον (r εἰσι» ἐπίλεχτα, ὥστε πρέπον ἐστὶ 
κατὰ τὸν £&(Qnuéror τρόπον χαὶ τὴ» τοιαύτῃ» διαίρεσιν 

3774. οἱ omm. P,E || 3775—3776. χούρσορας MW || 8711. Οὐκχέστιν W 

(v ἃ m. sec. add) || ; MP,E, ; W || τῶν omm. AP,E || 3778. πλείω M. 

(cf. 2736.), πλέον A. P,E, qui post πρέπον exhibent verbum; πλεῖον fecit m. 

sec. eod.is W ex πλείω. [] 9779. κἂν M, κὰν W || τὸ omm. WAEP,E || ὦσιν 

P,E | τὰ om. A l|: MWEP,E || 3780. ὀλιγώτερον ego, ὀλιγωτέρους codd. || 

εἰσὶν MWA, εἰσιν Migne, seiev P, εἰ cv E || ἐστιν W, ἐστὶν AP,E. 

δεχαρχίαν ἄνδρας δέκα. οὗτοι δὲ ἵνα παρατάξωσιν οὕτως, ὡς εἴρηται, καὶ ἵνα καταστα 0t 

ἁρμοδίως (slc) προχουρσάτορας καὶ εἰς ἐγχκρύμματα, [οἱ δὲ προχουρσάτορές εἶσιν οἱ ἐλαύ- 
γοντὲς χατὰ τῶν ἐχϑρῶν πρῶτον | παρὰ τοὺς ἄλλους]. 

45. οὐ πρέπει δέ, ἵνα πλέον τῶν ὀχτὼ ἢ τὸ πολὺ δέχα ἀνδρῶν ποιῇ τὸ πάχος τῆς 

παραταγῆς, καὶ εἰ ἀδύνατά slot πολὺ χαὶ ἄνανδρα τὰ τάγματα, οὐδὲ πάλιν T ὀλιγωτέρων 

τῶν πέντε χαβαλλαρίων ὀφείλει ἔχειν τὸ πάχος τῆς παραταγῆς, οἷα ἂν καὶ ὦσιν ἐπίλεχτα 

τὰ τάγματα, ὥστε οὕτως ἁρμόζει χωρίζεσϑαι τὰ τάγματα χαὶ γένεσϑαι χαὶ τὸ πάχος 

1430. εἰς inserui || προχουρσάτωρας, --- ἐγκρύματα, --- -τωρες εἰσὶν C || 1430. 1431. Verba interpolata 

esse videntur || 1433. ὀλιγωτέρον ν 
5* 

e. 820. 

fol. 26" 
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47. 

90 

ἀρχούντως καὶ τὰ βάξη γίνεσξααι καὶ μηδὲ τὸ μῆκος τῆς πρώτης 

παρατάξεως ἤτοι τὸν ἀριξμὸν τῶν πρωτοστατούντων ἕλαττοῦσξαι 
πολύ, T 0 quo! μέχρι τοῦ παρόντος ἀδιακρίτως ἐγένετο ἀττὸ δέκα 

πάντων τῶν ταγμάτων ἰσως τασσομένων, ὥστε χαὶ ἕν ταῖς * ἀρμα- 

στατιῶσιν εὐχερῶς καὶ συντύμως ὑτὸ κατασχότων ἀριξιμεῖσξαι διὰ 
τῶν πρωτοστατῶν ὅλον τὸν στρατόν, ὡς τομίμου ὄντος τοῦ βάξους. 

! Legendum censeo ὅπερ. 

CONSTITUTIO XII. 

Ι ἀρχούγτως χαὶ τὰ βάξη ἤγουν τὰ πάχη TOY παρα- 
Lu» κ 1 - Da ^ " 

τάξεων γίγεσξαι xG μηδὲ τὸ μῆκος ἤγουν» TOT Αριξ μὸν 
» ν » 

τῶν πρωτοστατοιύγτῶ» ὑλιγοΐσξαι πολύ. 
32y^ * U 2 M 3 2 X ue ^ / - 

46. Ear γὰρ ἀπὸ δέχα ἀγορῶν τὸ πάχος TOY 

ταγμάτων 0AOT Er ἴσῳ uéTOQ τάξης, εὐχερῶς χαὶ συγτό- 

“ῶς ὑπὸ TOY χατασχόπω! τῶν ἐχξρῶν (or μεῖσξιαι 

ποιήσεις διὰ τῶν πρωτοστατῶν ὅλον OOU τὸν στρατόγ, 

ὕπερ οὐ δέον uarz2arür τοὺς ἐχξρούς. 

3783. μηδὲ W, μὴ δὲ M || 3784—3786. Verba inde ab ὀλιγοῦσϑαι 

usque. ad ταγμάτων om. P, || 3784. ἐπιπολὺ A, ἐπὶ πολὺ E || 3785. ; E || 

3786. ἰσομέτρω P,E || εὐκόλως AP,E || 39787. καὶ τῶν ἐχϑρῶν MW V 3788. 

πρωτυστάτων W. 

τῶν παραταγῶν, χαϑὼς εἴπομεν, καὶ μηδὲ τὸ μῆκος τῶν παραταγῶν, οἷον τὸ ἅπλωμα xci 

τὸ μέτωπον αὐτῶν, γίνεσϑαι ὀλίγον πολύ. 

46. διὰ τοῦτο δὲ καὶ οὐκ ὀφείλουσιν ἔχειν ai παραταγαὶ ὅλαι πὸ δέκα καβαλλαρίων 
τὸ πάχος, ἀλλὰ ἄλλαι πλέον, ἄλλαι ὁλεγώτερον, διὰ τὸ μὴ συντόμως καὶ εὔχόλως ὑπὸ τῶν 

κατασχύπων τῶν ἐχϑρῶν μετρεῖσίγαι ὅλον τὸν στρατόν. xai γάρ, ἂν ἔχωσιν ἀπὸ δέχα 

καβαλλαρίων οἱ ὄρδινοι, εὐκόλως μετρεῖ, ὅστις ϑέλει, τὸν στρατὸν ὅλον ἐκ μόνων τῶν ἵστα-- 

μένων ἔμπροσίγεν εἰς τὸ μέτωπον τῆς παραταγῆς, ὅπερ ᾿οὐχ ἕνε δέον μανϑάνειν τοὺς 

ἐχϑρούς, τοῦτ᾽ ἔστι, τὸ πύσον στρατὸν ἔχεις. 

1442, £i] οἵ, Dieterich 225. || 1443. ἔχει C, ἔχεις v. - 
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ταύτης ἄρτι τῆς ἀναλογίας φυλαττομένης ἕχ τοῦ περιποιουμέγου 
ποσοῦ ἡ δευτέρα καξίσταται τάξις. 

Urbicii 11. 6 [cf. tomi 1. p. 611. Μερὶ κουντουβερνίων. Τὸ 

κουττουθέρνια απὸ παλαιῶν καὶ νέων γίνεσξεαι ἀναλόγως, ivo. μὴ οἱ 

παλαιοὶ xS ἑαυτοὺς τασσόμεγτοι ἀσξενεῖς ὦσι, μηδὲ οἱ νεώτεροι 
ἄταχτοι εὑρεδῶσιν, ὡς ἄπειροι. 

7. Περὶ ὁπλίσεως. Περὶ δὲ τῆς τῶν ὅπλων ὀιαγορᾶς δεῖ 
τὸν μὲν πρωτοστάτην" τῆς πρώτης τάξεως καὶ τὸν μετ᾽ αὐτόν, τοῦτ᾽ 

CONSTITUTIO XII. 

e τ Toc δὲ étQi ur je nur αἀγαλογίας ἤγουν» τοῦ 
“μέτρου puAamTouérov €x τοῦ περισσείογτος στρατοῦ 
T)r δευτέραν καταστήσεις τάξι}. 

48. KeAttouer δέ σοι χαὶ TG χουγτουβέργια TOY 
στρατιωτῶν απὸ παλαιῶν καὶ réor γίγεσξαι αγαλό) ως, 
ἵνα μὴ οἱ παλαιοὶ μόνοι τασσόμεγοι χαξ᾿ ἑαυτοὺς 
αἀσξεγεῖς ὦσι, «ηδὲ οἱ γεώτεροι ἄτακτοι εὑρεξῶσι), ὡς 
ἄπειροι. 

49. Ὁπλίσεις δὲ τὴ» παράταξιν οὕτως" TOY μὲν πρω- 

τοστάτῃ»} τῆς πρώτης τάξεως καὶ τὸν μετ᾽ ἐχεῖγον ἵἱστά- 

8790. δὲ om. P, || ὕμεῖν MW || 3791. μέτρου, φυλαττομένης Migne ; cf. Külner- 

Gerth? 1. p. 80. || 8793. xovrovpégrie M, κοντουβέρνια ceteri || 3796. ὦσι P,E, 

εἰσὶν M A, εἰσιν W || μὴ δὲ W, μηδὲ A P,E. 

» Kd ΄ " 

47. ἀφ᾽ ἧς δὲ καταστήσεις τὴν πρώτην παραταγὴν xci ποιήσεις αὐτὴν εἰς τρία μέρη 

χαὶ τάξεις εἰς αὐτὴν λαόν, ὅσον εἴπομεν, τότε ἐκ τοῦ περιττεύοντος στρατοῦ ἵνα καταστήσης 
ἣν ᾽ h ᾽ p 

xci τὴν δευτέραν. 

48. ὀφείλεις δὲ χαὶ τὰ χουντουβέρνια τῶν στρατιωτῶν ἀπὸ παλαιῶν x«l νέων ποιεῖν 

πρὸς τὸ πλῆϑος τῶν παλαιῶν στρατιωτῶν χαὶ νέων, ἵνα μήτε οἱ παλαιοὶ μόνοι ὄντες ἀδύνατοι Ν , un 5 

ὦσι, μήτε OL νέοι πάλιν [μόνοι] ἄταχτοι εὑρίσχωνται, ὡς ἄπειροι. 

49. τὴν δὲ παραταγὴν ἐξόπλισε οὕτω" τὸν μὲν ἱστάμενον ἔμπροσϑεν εἰς τὸ μέτωπον 
Ξ LH L D 

τὴς πρώτης παραταγῆς x«i τὸν ἱστάμενον Gm. ἐκείνου τὸν δεύτερον, ἀλλὰ καὶ τὸν ἱστά- 

1444, ἀφ᾽ fc] cf. Preuschem 825. || 1449. μόνον eieci || 1450. ἐξόπλισε] cf. Psaltes 212. || 1451, ἀπ᾿ 

ἐκείνου] cf. Leo vs. 2544. 

48. 

49. 

50. 
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ἔστιν τὸν ὁεύτερον καὶ τὸν οὐραγὺν χκογτάτους εἶναι, τοὺς δὲ λοι- 

ποὺς πάντας, τοὺς ἐν μέσῳ τασσομέγους, ὅσοι τοξεύειν οἴδασιν, 

ἀρκάτους σχουταρίων χωρίς. οὐδὲ γὰρ δυνατόν ἔστι δεόντως rQa- 
χτεύειν τινὰ τόξον ἑπάγνω ἵπτου ἕν τῇ ἀριστερᾷ σκουταρίου κατεχο- 

μέγου καὶ τοξου. 

CONSTITUTIO XII. 

E M^ Pe ,-- ' 1 ͵ » ^1 ^ Nu A 

ucror, τοῦτ᾽ ἔστι TOY δεύτερον, ἔτι δὲ xai TOY ἑστῶτα 
7 , » 2 

πίσω -τάγτον ἤγουν τὸν οὐραγὸν χκογταράτους ποιήσεις 
Εἰ T 2i bus e : ' 

μετὰ τῆς λοιπῆς αὐτῶν ἐξοπλίσεως, τοὺς δὲ λοιποὺς 
5 2 

πάγτας, τοὺς EY μέσῳ ἑκείγων τασσομέγους, ὕσοι TOEEU- 
Jj ey E s : M Uh , 2 ; er οἴδασι, χωρὶς rxorraolor εἶγαι ποιήσεις. οὐδὲ 700 

5 T " 5 , D 

ÜvraTOT ἔστι δεόγτως περιάγει» τιγὰ τόξον ἐπάγω ἵππου, 
Ὕ 5 - ) - 2] - 

ἐὼν 6r τῇ ἀριστερᾷ αὐτοῦ καὶ τὸ σχοιτάρι» κατέχῃ 
καὶ τὸ τόξογ᾽ εἰ δὲ γυμγασξῇ ὃ στρατιώτης, ὥστε, ἡγίκα 

Ἔ ) i - AES - 

τοξεύει, ὀπίσω κατὰ τοῦ vOTOU tUvpvOg πέιμιττει» | τὸ 
ὃς » κ᾿ 

σχουτάριγ, οὐδὲ τοῦτο ἄχρηστον ἡμῖ» καταραίγεται. 

3800. τοῦ. ἔστε M, τουτέστιν ἍΜΑ, τουτέστι P, τοὔτέστι E || 3802. 

αὐτῶν om. A, αὐτῆς P,E || 8804. οἴδασιν 'W || 8805. ἐστιν W, ἐστιν A || 

3806. σχουτάριον AP,E || κατέχει P,E || 3807. γεγύμνασϑη E, γεγύμνασϑαι 

P,!|| 3808. vozeó MW || ὀπίσω κατὰ τοῦ omm. MW; habet Meursii 

codex tert. || πέμπη MW, πέμπει Meursii codex tert, παραπέμπειν AP, E || 

3809. óxovrápir ego, σκχουτάριον (σκουταριον W), codd. 

* 
μενον πάλιν ὀπίσω πάντων εἰς τὴν οὐρὰν τοῦ ὀρδέίνου ἵνα ποιήσης κονταράτους μετὰ τῆς 
λοιπῆς αὐτῶν ἐξοπλίσεως, οἱ δὲ λοιποὶ πάντες, οἱ ἱστάμενοι μέσον αὐτῶν, ὅσοε ἔμα ϑον 

τοξεύειν, στηχέτωσαν χωρὶς χονταρίων. οὐ γὰρ δύναται ὁ καβαλλάριος περεέγειν, ὡς πρέπει, 

τὸ τοξάριον αὐτοῦ ἐπάνω τοῦ ἱππαρίου, ἂν χρατῇ εἰς τὴν ἀριστερὰν αὐτοῦ χεῖρα xai τὸ 

χοντάριον xal τὸ τύξον. ἂν δὲ γυμνασϑῇ ὃ στρατιώτης οὕτως, ἵνα, Ür* ἂν τοξεύῃ, ἀπολύῃ 

εὐφυῶς τὸ σχουτάριον ὀπίσω εἰς τὴν ὑάχεν αὐτοῦ, χρήσιμον καὶ τοῦτό uot χαταφαΐνεται. 

1450. xovrágrov] emendavit recensionis auctor propter κονταρίων (1454.) || 1457, ὑῶχεν C || τοῦτο μοι C, 

$800 
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8. Περὶ δηποτάτων. Πρὸς τούτοις δεῖ «ἀγουρίσαι τῇ προ- 

μάχων μάλιστα τάξει τοὺς λεγομένους δηποτάτους ἐκ τῶν ὑποδε- 

ἑστέρῶν στρατιωτῶν, ὀχτὼ 1j δέκα ἄντρας xa ἕχαστοι Bardor ἔχ 

τοῦ αὐτοῦ τάγματος, ἔξπλήκτους, χούγους τὲ χαὶ εὐσταλεῖς, ἄνευ 

ὅπλων, ὀγρείλοντας OstStr ὡς ἀπὸ ἕχστον ποθῶν τοῖς ἰδίοις τά- 
2 * - ^ Γι ς 2 E * - 

jucoir Gzxo^Aovczeir καὶ τοὺς, ὡς εἶχός, ὃν ταῖς συμετλοκαῖς τραῦυ- 

CONSTITUTIO XII. 

50. Πρὸς τούτοις κελεύομέν σοι, ὦ στρατηγέ, Ura: 

ἀφορίσης χαὶ μάλιστα εἰς τὴ» πρόμαχον παράταξιν 
τοὺς λεγομέτους δεποτάτους, τοῦτ᾽ ἔστι τοὺς ἐπιμιελη- 
τὰς τῶν τρατιιατιζοιέγων στρατιωτῶν χαὶ χαταστήσεις 
ὀχτὼ ἢ δέχα ἄγδρας xaz' ἕχαστον ϑάγδον ἐχ τοῦ αὐτοῦ 
τάγματος ἑλαφροὺς xoi γοργοὺς ἄγευ ὅπλων, τοὺς ὀγεί- 

λογτας ὄπισξδεν Og ἀπὸ ἑχατὸν ποδῶν τοῖς ἰδίοις τά- 

γμασιν» ἀκχολουξεῖν, ἵνα τοὺς ἕν ταῖς συμττλοχαῖς τοῦ 
πολέμου, ὡς πολλάκις γίγεται, τραυιμιατιζοιέγους ἔπι- 

3812. διτοτάτους A P,E; v. adpar. ad. vs. 794. || τοὐτἔστι M, τοὔτέστι E, 

τουτέστιν W A, τουτέστι P, || 3818. καταστήσης A || 38814. H P, E|| ἢ «ot P, || 

καϑέκαστον M W || 3815. ὅπλου M W || 3816. éixaovov E || 3817. ἐπακολου- 

ϑεῖν ABE. 

50. χώρισον δὲ xci τοξότας εἰς τὴν πρώτην παραταγὴν καὶ τοὺς λεγομένους δεποτάτους. 
τ , , cam LE 5» 3-7 v , ) 7; , j ΄ οὗτοι δέ εἰσιν oL ὀφείλοντες ἐπιμελεῖσϑιαι | τοὺς (τραύματα) λαμβάνοντας εἰς τὸν πόλεμον 

στρατιώτας. καὶ ἄφορίσῃς χατὰ τὸ ἕχαστον βάνδον ὀχτὼ ἢ δέκα ἄνδρας ἐκ τοῦ αὐτοῦ 
, 5 cc et 

τάγματος ἐλαφροὺς καὶ γοργούς, οἵτινες οὐκ ὀφείλουσι βαστάζειν ἄρματα, ἄλλ᾽ ἵνα περι- 

πατῶσιν ὡς ἀπὸ ἑχατὸν ποδῶν ὀπίσω τοῦ τάγματος, κἂν πληγῶσί τινὲς εἰς τὴν συμβολὴν 
e: ; 3 : ; lo 2 S 3 

τοῦ πολέμου ἐπικινδύνως καὶ ἂν πέσωσιν πὸ τῶν ἱππαρίων αὐτῶν καὶ οὐ δύνωνται πολε-- 

1458, δεποτάτους ita, ut pro δεσποτάτους possit lezi||1459. τυαύματα inserui || 1461. ἅρματα C || 

1482. -σε τινὲς C. 

fol. 96* 



d ἂρ 

c. 1281 Lami. 
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uarizoucrovz ἐπικιγθύνως ἢ ἐχπίπτοντας τῶν ἵππων καὶ ἀπομάχους 
γιτομέγους ἀναλέγεσξαι καὶ περιποιεῖίσξαι, ἵνα μὴ χκαταπατοῦνται 

ὑπὸ τῆς δευτέρας τάξεως ἢ καὶ ἕξ ὀλιγωρίας τῶν τραυμάτων δια- 

γξείρωνται" xai λαμβάνειν ὑπίρ μισξοῦ ἀπὸ τοῦ σακελλίου xac 
ἕκαστον πρόσωττον δι «σωζόμενον παρ᾿ * αὐτῶν νόμισμα ἕν. εἶτα δὲ 

μετεὶ τὸ τὴν δευτέραν τάξιν παρελξεῖν καὶ τραπῆναι τοὺς ἐχξροὺς 

CONSTITUTIO XII. 

κιγδύγως ἢ ἐχπίπτογτας ἀπὸ TOY ἵππῶν χαὶ μὴ δυγα- 
μέγους Ud yeozaa ἀγαλέγωγται xol περιτποιοΐγται, Vra 
un καταπατοΐγται ὑπὸ τῆς δειτέρας παρατάξεως οἱ 

ἀληξῶς γεγγαῖοι στρατιῶται χαὶ €x τῆς 041; ὡρίας τῶν 

τραυμάτων διαρξείρωγται" xo (ra. οἱ διασώζογτες αὺ- 

τοὺς λαιιϑάγωσι» ὑπὲρ μισξοῦ ἀπὸ TOU ταμιείου τῆς 
σασιλείας ἡμῶν xara ἕγα ἕχαστον στρατιώτῃ διασῶω- 
ζόμεγον παρ᾿ αὐτῶν γόμισιια ér. 

51. μἶτα δὲ οἱ τοιοῦτοι μετὰ τὸ τραπῆγαι τοὺς 

3820 

3825 

) ) - € Ἵ ? - , " 

ἐχξροὺς χαὶ παρελξεῖν Tir δευτέραν παράταξι» τότε 

3820. ἀναλέγογται Meursii codex tert, ἀναλαμιβάνωνται A, ἀναλαμβά- 

vorzat P, || περιποιοῦνται Meursii codex tert., περιπτοιῶνται MW A P,, περὲ ποι- 

ὥνται E || 3821. καταπατοῦνται Meursii codex tert., καταπατῶνται M WAP,E || 

3823. διασῴζοντες P, || 8824. ταμείου AP,E; cf. Stein Studien zur Gesch. des 

byzant. Reiches (Stuttgart 1919) p. 164. || 8825——3826. διασωζόμενοι P,E || 
0 ᾿ - " 

N M, v» P,1|3827. Εἶτα δὲ oi τοιοῦτοι] οἱ δὲ αὐτοὶ AP,E || 3828. xci om. Py. 

μεῖν, ἵνα ἀναλέγωνται xci περιποιῶνται αὐτοὺς πρὸς τὸ μὴ καταπατεῖσϑαι ὑπὸ τῆς δευτέρας 

παραταγῆς καὶ ὀλιγωρεῖν ὑπὸ τῶν πληγῶν καὶ ἀποϑνήσκχειν. ἵνα δὲ λαμβάνωσιν ἀπὸ τοῦ 

βασιλιχοῦ φύλακος οἱ δια σῴζοντες αὐτοὺς χατὰ ἕνα ἕχαστον στρατιώτην διασῳζόμενον 

παρ᾽ αὐτῶν νόμισμα ἕν. ; 

5l. ὀφείλουσε δὲ οἱ αὐτοί, ἄρ᾽ ob τραπῶσιν οἱ ἐχϑροὶ καὶ διαβῇ καὶ ἡ δευτέρα 

1400, διασώζοντες et διασωζόμενον C; sed cf. vs, 561. 
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rU σκύλα τῶν εὑρισκομένων ἕν TQ τύπῳ τῆς πρώτης συμβολῆς αὐ- 

τοὺς συγάγειν καὶ τοῖς δεχκάρχαις ἤτοι πρωτοστώταις τοῦ ἰδίου 

τάγματυς διδόται, εἷς παραψυχὴν μοῖράν τινα καὶ αὐτοὺς ὑςτὲρ 

σούτου παρὰ τῶν δεκάρχων λαμβάτοντας. τοῦτο γὰρ τοῖς πρωτο- 

στάταις ἕν ταῖς μάχαις πριβιλέγιον δίκαιον καὶ ἁρμόδιον ἕν ταῖς 

ἐπιτυχίαις ἔχειν vouíGouer, χαδὺ πλέον τῶν λοιπῶν τῆς ἀτάγκης 

μετέχουσιν ἕν τῇ πρώτῃ συμβολῇ, εἶτα 0? ÉvreóSev μήτε γίνεσξαι 

.΄ CONSTITUTIO XII. 

τὰ σχύλα τὰ εὑρισχόμεγα EY TQ τόπῳ τῆς πρώτης OULL- 
ϑολῆς αὐτοὶ συγάγουσι xc τοὶς δεχάρχαις ἤγουν» τοῖς 
πρωτοστάταις τοῦ ἰδίου τάγματος μετὰ τὸ λὺξ ra Thr 
uc παρέχουσι» Qva. λαιιϑάγουσι δὲ χαὶ αὐτοὶ ὑπὲρ 
τούτου παρὰ TOY δεκάρχον εἰς παραμυξίαν αὐτῶν ιιοἵ- 
QT τιγα. τοῦτο γὰρ τοῖς πρωτοστάταις €» ταῖς μιάχαις 

προγόμιον δίκαιον xoà | ἀριιόδιον ὃν ταῖς ἐπιτυχίαις 
ἔχει» χελεύοιιεν, az ori πλέον TOT λοιπῶν τῆς αἀγαγ- 
xus ut ἑτέχουσιν er τῇ πρώτη Ovugol] τοῦ πολέμου. 

9829. τὰ σκύλα (σχῦλα Meursii codex tert.) omm. A P, E; in W in mge 

legitur: và τῶν ἐχϑρῶν ὅπλα τὲ καὶ λοιπὰ πραγματα; ὅπλα inserunt A P,E 

post εὑρισχόμενα || 8880. αὐτοὶ omm. AP,E || συγάγωσι AP,H || δεκάρχαις 

P,E et Meursii codex tert, δεκάρχοις MW A || 3832. παρέχωσιν A TP,E || 

A«upárec: AP,E || 8888. 8884. μοίραν τινὰ M AP,E, μοίραν τινὰ W || 

3836. xaO" ὅτι A. 

παραταγή, τύτε συνάγειν τὰ εὑρισχύμενα ἄρματα εἰς τὸν τύπον, ἔνϑα ἐγένετο | πρώτη 

συμβολὴ τοῦ πολέμου, καὶ μετὰ τὸ λυϑῆναι τελείως τὸν πόλεμον ἵνα φέρωσιν αὐτὰ εἰς τοὺς 

δεχάροχους τοῦ τάγματος αὐτῶν ἤγουν εἰς τοὺς ἱσταμένοις ἔμπροσϑεν εἰς τὸ μέτωπον τῆς 

παραταγῆς xci ἵνα λαιιϑάνωσι χαὶ αὐτοὶ ὑπὲρ τούτου παοὰ τῶν δεχάρχων μοῖοάν τινὰ 

εἰς παραμυϑίαν αὐτῶν. τοῦτο γὰρ χελεύομεν, ἵνα ἔχωσιν οἱ δέχαρχοι, 0i x«i ποωτοστάται, 
» N ᾿ cr A RI , " e , Tog, " ES 

εἰς τοὺς πολέμους, ὅταν τραπῶσιν οἱ eg oor, προνόμιον δίκαιον, καϑότι πλέον τῶν λοιπῶν 

H5 ἀναγχάζονται εἰς τὴν πρώτην συμβολὴν τοῦ πολέμου. γίνεται δὲ καὶ ἄλλο ἀγαϑὺν ex τούτου" 

1469, ἅρματα C || 1472. μοῖραν ita, ut pro uorg«» possis legere || 1473. ov? ego, ot C. 

[p. 150. M.] 

c. 821. 



42 

καιρόν τινὰς Ou τὸ σκυλεῦσαι Cx τῶν ἵππων κατέρχεσξαι καὶ τὴν 
τάξιν ὁιαλύειν. ira. δὲ εὔχολοι αἱ ἀναβάσεις ἐπὶ τῶν ἵπετων τῶν τὲ 

δηποτάτων γίνωνται xai τῶν τραυματιζομέγων ἤτοι ἐχετιπτόντων, 

δεὶ τὰς δύο σκάλας τῶν ὀηποτάτων χατὰ τοῦ ἀριστεροῦ μέρους τῆς 

σέλλας ποιεῖν, τοῦτ᾽ ἔστι τὴν μίαν πρὸς τῇ κούρβᾳ, ὡς ἔξος ἐστί, 
xui τὴν ἄλλην πρὸς τῇ ὀπισξοχούρθᾳ, ἵνα τῶν δίίο ἐπὶ τὸν ἵππον 

CONSTITUTIO XII. 

ἀγαξὸν δὲ x«i ἕτερον γίγεται, ἵγα μὴ διὰ τὸ σκυλεῦσαι 
τοὺς πίπτογτας ἐχξρούς τιγὲς ἐκ τῶν ἵπττῶν κατέρ- 

yorroa xal τὴ" παράταξι»» Ow on. 
- « 3 * 5 - « ' Ci 

22. Iva δὲ εὐκόλως ἐπὶ τῶν ἵππῶν ἀγαβαίγωσιν οἱ 
τὲ λεγόμενοι δεποτάτοι xal οἱ τραυιιατιζόμεγοι OTQG- 
τιῶται OL ἀπὸ τῶν ἵππον πίπτοντες, πρέπογ ἐστίν, Ure 
ὁ δεποτάτος τὰς δίο σχάλας εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος 
τῆς σέλλας ἔχη, τοῦτ᾽ ἔστι τὴ» μίαν πρὸς τῷ ἑμπροσ- 
ξοχουρϑίῳ χαὶ τὴν ἑτέραν πρὸς τῷ ὀπισξοκουρθίῳ, Vra, 

3838. ἐχδύσαι AP,E || 3839. τινὲς codd. || 3839. 3840. κατέρχονται 
W P, E || 3840. διαλύουσιν M W, διαλύωσι P, E || 3841—3843. Verba "Ira .. ... 

πίπτοντες omm. APP,E || 3842. δεποτάται M W, διποτάτοι Meursii codex tert. || 

3843. πρέπον δὲ A P,E || 3844. διποτάτος A E, διιότατος Pi, δεσποτάτος Meursii 

codex tert. || ? P, || 3845. σέλας M W A || τοῦὔτἔστι M, τοὔτέστιν W, vovr- 
ἔστιν A E, τουτέστι P, || τὸ AE || 3846. Verba καὶ τὴν .. . . ὀπισϑοκουρβίῳ 

om. P, || τὸ A || ἵνα om. A. 

οὐχ ἀποχαταβαίνουσί τινὲς στρατιῶται διὰ τὸ ἐπαρεῖν ἄρματα τῶν πιπτόντων ἐχϑὥρῶν εἰς 

τὸν πόλεμον xci παραλύουσε τὴν παραταγήν. 

52. πρὸς δὲ τὸ ἀναβαίνειν εὐκόλως εἰς τὰ παρίππια xci τοὺς δεποτάτους καὶ τοὺς 

λαμβάνοντας εἰς τὸν πόλεμον τραύματα xci πίπτοντας ἀπὸ τῶν ἱππαρίων στρατιώτας, 

ὀφείλουσιν οἱ δεποτάτοι τὰς δύο σχάλας τῆς σέλας εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος ἔχειν, τὴν μὲν 

“ἰαν εἰς τὸ ἐμπροσϑοκούρϑιον, τὴν δὲ ἄλλην εἰς τὸ ὀπισδϑ)οχούρβιον, ἵνα, ὅταν μέλλωσιν 

1470. -9« τεγὲς C || ἅρματα C || 1479, 7t, τρ.] πόλεμον") C || πέπτον Q, 

9540 

3545 
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Bovkouéror ἀνέρχεσξσοαι, τοῦτ᾽ ἔστιν αὐτοῦ τὲ καὶ τοῦ ἀπομάχου, 

ὁ μὲν διὰ τῆς πρὸς τῇ κούρβθᾳ σχάλας ἀγέρχηται, ὁ δὲ διὰ τῆς 
πρὸς τῇ ὀὑπισοξδοκούρθᾳ: οἷς καὶ ἀταγκαῖόν ἐστιν ἕν γλασκίοις 
ὕδωρ ἐπιβέρεσξαι διὰ T τῶν, ὡς εἶχός, T λειποξ υμούγτων᾽ τοὺς 

τραυματίας. 

! Legendum cum PV: διὰ τό, ὡς εἰκός, λειποϑυμεῖν. 

CONSTITUTIO XII. 

ὅτ᾽ Gr μέλλωσι» OL δύο ἐπὶ τοῦ ἵππου ἀγέρχεσξαι, ὃ 

τε δεποτάτος χαὶ ὃ τραυματιζό(εγος στρατιώτης, ὃ μὲν 
διὰ τῆς σχάλας τῆς ἔμπροσξεγ, ὁ δὲ διὰ τῆς ἑτέρας 

σχάλας ἀγέρχεται. ἀγαγκαῖον δέ ἔστι τοὺς λεγομέγους 
δετοτάτους εἰς φλασχία ἔδωρ ϑαστάζει» διὰ τοὺς -τολ- 

λάκις λιποπυμοῦντας τραυματίας. 

9847. β E || 3847— 3848. A P,E habent ὅ τε τραυματιζόμεγος στρατιώτης καί 

ὁ διποτάτος, quod ego rec-e Const-a nitens mutavi; M W omm. || 3849. 8850. 
Pro ἑτέρας σχάλας A P,E ὄπισϑεν habent || 8850. ἀγνέρχηται A P,E || ἐστιν W, 

ἐστὶν P,E || xai τοὺς P,E || 3851. διποτάτους AP,E, δεσποτάτους Meursii 

codex tert. | xai εἰς φλασχία MW || φλασκεία Meursii codex tert, ἀγγεῖα 

A. E, ἀγγεία P,|| 8852. λειποϑυμοῦντας Meursii codex tert, A E; cf. vs. 1789. 

1790. || τραυματίας] vov τραυματιζομένων στρατιωτῶν AP,E || 8. 54, 55.] Cff. 

,Inedita Tactica Leonis c. XX. 3.: Παρ᾽ αὐτόν y& μὴν τὸν τοῦ πολέμου καιρὸν ὡς 

ἀπὸ μιλίων μάλιστα δύο ἢ καὶ ἑνὸς περιαιρεῖσϑαι χρὴ τά τὲ πλεῖστα ἐν τοῖς 

τάγμασι βάνδα καὶ πρὸς τούτοις τὰ ἐν τοῖς τῶν στρατιωτῶν δορατίοις βαγδία, 

ἃ δὴ καὶ φλαμουλίσκια λέγεται. ἐμποδὼν γὰρ ταῦτα τοῖς ὄπισϑεν ἱσταμένοις 

πρὸς τὰς τῶν βελῶν ἀφέσεις καϑίσταται παρὰ τὸν τοῦ πολέμου καιρύν. 

c c v , c 2) " c ? KG - 
oL δύο καβαλλικεύειν (καὶ ὁ δεποτάτος καὶ ὁ ἔχων τὴν πληγήν), ὃ μὲν εἷς διὰ τῆς ξιιπροσϑὲεν 

^ D ^ - » - - Ὁ J 

σχάλας, ὃ δὲ ἄλλος διὰ τῆς ὀπίσω καβαλλικεύωσιν. ἀναγχαῖον δ᾽ ἐστίν, ἵνα καὶ oL δεπο-- 

ἐχ τῶν τάτοι βαστάζωσι καὶ εἰς τὰς ἀσχοδαύλας ὕδωρ διὰ τοὺς πολλάκις λειποϑυμοῦντας 
, , 

1485 ἐχόντων πληγάς. 

1482. ᾿καβαλικεύειν, 83. καβαλικεύωσιν C; cf. vs. 222, 234. || εἰς C || 1483—1484. δεπότατοι C. 

6* 

fol. 9 v 
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9. Περὶ γλαμοίλων. Φλάμουλα δὲ ἕν χαιρῷ μάχης τὰ 
, » ) Ἵ Ἂν» A e 3 - 3 

xOrT QU. (ἔχειν) 0U συμβουλεύομεν. σον γάρ εἷς * ἀρμαοτατιώνα 

xul πολιυρκίαν ἤτοι ἐπίδειξιν καὶ κόμπον ἀναγκαῖά εἶσι, τοσοῦτον ἕν 
ταῖς μάχαις ἀχρεῖα. εἴτε yao ῥῖψαι eire λαγκεῦσαι γένηται καιρύς, 

οὐ συγχωρεῖ τὸ γλάμουλον εὐστύχως (iie ὀρξὺν) ἢ εἷς μῆκος 
Y ῥίπτεσξιαι c! εἴτε τοξείας γένηται καιρός, παρεμποϑίζει roig ὄπιξεεν 

τοξεύουσιν. εἶτα δὲ καὶ εἰς τὰς ἐξελασίας καὶ ὑποχωρήσεις τὲ καὶ 

! Legendum ῥίπιτεσϑαι {τὸ κοντάριονν. 

CONSTITUTIO ΧΙ]. 

53. E» δὲ τῷ καιρῷ τῆς μάχης φλάμουλα το χογ- 
τάρια μὴ ἐχέτωσαν. 000r γάρ εἰσι» εἰς ἐπίδειξι» καὶ 
xóusor ἀγαγχκαῖα τὰ φλάμουλα, τοσοῦτόν εἰσι» ἐγ ταῖς 
μάχαις ἄχρηστα. car γάρ τις ϑούληται εὐκαίρως ῥῖψαι 
ἢ ἀκογτίσαι ἢ τοξεῦσαι, οὐ συγχωρεῖ τὸ φλάμουλον 
εὐστόχως εἰς ὀρξὸν ἢ εἰς μῆκος θάλλεσξαι τὸ ῥιτπττό- 
uero. ἑὰν δὲ καὶ τοξείας χαιρὸς γέγηται, παρεμ:τοδίζει 
τοῖς ὕπισξεν τοξείουσιγ, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς ἐξελασίας xai 

3853. φλαμουλάτα MW || τὰ om. Meursii codex tert. || 3854. εἰσιν P,E || 

3855. Ad χόμπον legitur in mge cod.-is W οἷον εἰς κομποι άνειαν || φαντασίαν 

A P, E || τοσοῦτον εἰσὶν codd. || 3856. ἐὰν} ἐάν τις W, ἐάν τὲ Meursii codex tert. 

et A || oye. codd. || 8857. οὐ συγχωρεῖ — ,non permittit" || 3858. βάλλεσϑ av] 

δίπτεσϑαι AP,E 3859. γένηται καιρὸς P, E || 3860—3861. Verba xai εἰς τὰς 

53. εἰς δὲ τὸν χαιρὸν τοῦ πολέμου φλάμουλα τὰ χοντάρεα μὴ ἐχέτωσαν. καὶ ὅσον 
εἰσὶ χομπόφανα τὰ φλάμουλα, τοσοῦτόν εἶσιν ἄχρηστα εἰς τὸν πόλεμον " ἂν γὰρ ἐπιχειρήσῃ 

τις ἢ μετὰ ῥδιπταρίον ὑῖψαι ἢ τοξεῦσαι, οὗ συγχωρεῖ τὸ φλάμουλον, ἵνα ὑπάγῃ ἐξ ὀρϑοῦ 
ἢ dz μάχρος καὶ ἐπιτύχῃ τὸ διπτόμενον. ἂν δὲ γένηται καιρὺς τοξείας, παρεμποδίζεε τὸ 

φλάμουλον τοὺς ὄπισϑεν τοξεύοντας" ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς ἐξελασίας καὶ εἰς τὸ ἐπιστρένψναι 

1487. κομπόφανα) lexicis addendura || -rov εἰσὶν C || 1488. ῥίψαν C || 1489. μάχρον C. 

3855 

3560 

1420 
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) S E ) )ὴ 7 - SERÁ - ; & 

ἀντιστροὰς ἐμετοδισίον οὐκ ολίγον ποιοῦσι καὶ δια τοῦτο ὃν ταῖς 
" E » τυ : A H τὸ b c 

μάχαις χρηματίζειν ταῦτα οὐ δέον. δυγατον δέ ἐστι, ira καὶ o 
E j , ; nos m ^c N / e 

xÓustoc μήκοξεν φυλάττεται τῆς παρατάξεως καὶ τὸ χρήσιμον, «iore 
" " “2 « c b] C « ' , 

ταῦτα μὲν θάλλειν,1 μέχρις οὐ OL ÉySQol ἀπὸ μιλίου ἕνος γε σωσι, 
ers ) E E ES / ) - 5 ^C c 

τότε ὁὲ συστέλλειν αὐτὰ καὶ ἕν τοῖς Σηκαρίοις αὐτῶν ἀτποτίξεσσαι. 
n / 2 , ' " 

10. /[egi κατασκόπων ἢτοι OXOUAXQTOQOY. Πρὸς του- 
S z E - γ / ΄ 20 

τοις ὁεὶ εἶναι ésti μὲν τοῖς OfUT LLLO-T OLG χαὶ γοιδεράτοις ZO ἕχαστον 

1 0f. Latinorum ,mappam mittere". 

CONSTITUTIO XII. 
2 5 2 5 P] * : 9 JOW 

εἰς τὰς ἐπιστροφὰς xul tig τὰς αγτιστροφὰς οὐχ ολίγον 

ἑμποδισμὸν ποιοῦσι xal διὰ | τοῦτο £T ταῖς ιιάχαις 
ταῦτα χρηματίζειν» οὐ πρέπει. 

3' «'« ν ^" .- « 

ὅ4. ᾿Αλλὰ διὰ μὲν τὸν χόμιπτον τῆς παρατάξεως, ὥστε : 

φαίγεοδαι μήχοξεν, ἔχειν uér τὰ φλάμουλα εἰς τὰ X0T- 

τάρια, ἕως ἂν οἱ ἐχξροὶ φϑάσωσι»"» ἀπὸ μιλίου éróc, 
ἀπὸ τότε δὲ iva συστέλλωσιγ αὐτῶ χαὶ €r τοῖς Ξηχα- 
ρίοις αὐτῶν ἀποτιξοῦσιγ. 

55. Πρὸς τούτοις χελεύοιιέ» σοι, Vra. ἀπὸ τῶ» ἰσχυ- 
QOr χαὶ δυγατῶν ταγμάτων χαξ᾿ ἕχαστον τάγμα, ἀπὸ 

ἐπιστροφὰς omm. P,E || 3861. οὐκολίγον MW || 8862. ποιοῦσιν A || 8864. τὸν 

zóunov| τὴν φαντασίαν A P,E || 3864— 3805. Verba ὥστε φαίνεσϑαι μήκοϑεν 

omm. A P, E || 3867. ἀπὸ τότε] cf. Psaltes 335 ; Rec. Const. ,,Praec. Niceph." fol. 120v ; 

sed fol. 19 7* ἀποτότε || 8868. ἀποτιϑοῦσιν) cf. Psaltes 2936; ἀποτιϑῶσιν Meursii 

eodex tert. et P,E, ἀποτίϑενται Α || 8870. καϑἕκαστον M, καϑεκαστον W. 

εἰς πλάγιον δεξιᾷ ἢ ἀριστερᾷ καὶ ὡς ἔτι φεύγουσιν εἰς τὸ ἀντιστραφῆναι ἐξοπίσω ἐμποδί-- 

ζουσε τὰ φλάμουλα. διὰ τοῦτο οὐ πρέπει ἔχειν αὐτὰ εἰς τοὺς πολέμους. 
τ 

54. ἀλλὰ διὰ τὸ φαΐνεσϑαι ἀπὸ μαχρύϑεν χομπόφανον τὴν παραταγήν ἵνα ὦσι τὰ 

φλάμουλα εἰς τὰ χοντάρια, ἕως οὗ φανῶσιν ot ἐχϑροὶ ἀπὸ μιλίου ἑνός. ἀπὸ τότε γοῦν 
κκῷ * 1855 Qye. συστέλλωσιν αὐτὰ καὶ εἰσάγωσιν εἰς τὰς ϑήκας. 

55. ἵνα δὲ ἄφορίσης ἀπὸ μὲν τῶν ἰσχυρῶν καὶ δυνατῶν ταγμάτων κατὰ τάγμα ἄνδρας 
Li * hy D D N 

1491. δεξιὰ... .. ἀριστερὰ C. 

[p. 151. M.] 

ex ὧι 

56. 
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τάγμα, ἐπὶ δὲ τοῖς ἄλλοις, τοῖς ὑποδεεστέροις, xao ἕκαστον πέρος 

κατασχύπους ἤγουν σχουλκάτωρας, δύο μὲν κατὰ τάγμα, ὀχτὼ δὲ 

jj δώδεκα κατὰ μέρος, νηφαλίους δὲ ἀγρύπνους, γοργοὺς τὲ καὶ εὐει θεὶς, 
οἵτινες καὶ πρὸ τοῦ πολέμου ἐν τοῖς ἀπαντῶσι" καὶ ἕν αὐτοῖς δὲ 

τοῖς ἰδίοις μέρεσι," xoc οὖς Qr τάσσωνται τόπους, Fx διαστιμεάτων 

σκουλχεύειν ὠρελον μέχρι τῆς τελείας τοῦ πολέμου ἐκβάσεως, ἵνα 
με Cpodoc ἐξ ἐνέδρας ἡ δόλος αὐτοῖς ὑπὸ ἐχξρῶν γίνεται. 

᾿ 11. Περὶ μηγσώρων καὶ ἀντικεγνσώρων. Τοὺς τούτοις 

δεὶ καὶ τοὺς " μήνσωρας τοσούτους εἶναι, τοὺς ὀγείλοντας utra 

! Qn diversis hostilibnsque^ reddit Scheffer. — 3 Redde: ,inter hostilia et inter propria mera*. 

CONSTITUTIO XII. 

δὲ τῶν ἄλλων ὑςποδεεστέρωγΣ) xaX ἑκάστην τοὔριιαγν, 
σχουλκάτωρας ἤγουν θιη λεύογτας ἀφορίσῃς, δίο uer 

χατὰὼ Tu, ὀχτὼ δὲ ἢ δώδεχα χατὰ TOUQUAT, 4 οὐ- 
arove καὶ διεγηγερμέγους xai γοργούς, οἵτιγες καὶ πρὸ 

τοῦ πολέμου χαὶ cr αὐτῷ τῷ πολέιιῳ, £r τοῖς ἰδίοις sss 
αὐτῶν μιέρεσι» εἰς OUG x«i τάσσονται τόπους ἀπὸ 
διαστημάτον σχουλκεύει} ὀφείλουσιν» ἕως τῆς τελείας 

τοῦ πολέμου ἐχράσεως, 1 Ura ui ἀπὸ Ey χρύμμιατος ἔστι-- 

Opotun ἢ δόλος αὐτοῖς ὑπὸ TOT ἐχξρῶν γεγήσεται. 

56. Καὶ τοὺς μιγσοράτωρας δὲ τοσούτους εἰγαι, TOUG sss 

3871. καϑὲκάστην M, καϑεκάστην Pi, καϑεχκαστην W || τούρμαν codd. item 

infra || 3872. σκουλκάτορας MW || βιγλάτωρας A P,E || 8873. ὀκτὼ) óxreo W, H 
P, E || jj P, E || 3876. εἰς οὗς omm. P, E || 3878. τοῦ πολέμου ἐκ) άσεως͵] συμπληρώ- 

σεως τοῦ πολέμοι A P, E || 3878— 3879. ἢ δόλος ἢ ἐπιδρομὴ A P, E || 3879. αὐτοῖς] 

τοῖς Py, τῶν E || γένηται A P, E || 8880. μεγνσοράτορας M W, μινσουράτωρας A P, E. 

δέχα, ἀπὸ δὲ τῶν ἄλλων, τῶν ὑποδεεστέρων, zaré roDouav ἄνδρας ὀχτὼ ἢ δώδεκα, πλὴν 

ἀγρύπνους xci διεγηγεριιένους καὶ γοργούς, οἵτινες χαὶ πρὸ τοῦ πολέμου καὶ εἰς αὐτὸν τὸν 

πόλεμον ἵνα ἐχραίνωσιν ἀπὸ τοῦ κατατοπίου αὐτῶν τόπον τινὰ καὶ βιγλίξζωσιν ἕως τῆς 

τελειώσεως τοῦ πολέμου πρὺς τὸ μὴ γενέσϑιαι ἀπὸ ἐγχρύμματος ἐπιδρομὴν ἢ δόλον ἀπὸ τῶν τϑῦο 

ἐχϑρῶν εἷς τὰς παραταγὰς ἡμῶν. 
"gp e « " - » LI * , ^ 

56. ὅσοι δέ εἰσεν οἱ 2ιγλάτορες, τοσοῦτοι ὀφείλουσιν εἶναι καὶ οἱ μινσουράτορες. καὶ 
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τῶν αντικενσώρων sQoAouBarew καὶ τὰ ἀπληκταὰ μετρεῖν. πρὸς 

τούτοις δεῖ ἀγρορίζειν καὶ αττιχένσωρας ἤτοι πραιτάτωρας" τοσού- 
τοὺς, τοὺς ὀρείλοντας προλαμβάνειν καὶ τὰς ὁδοὺς προγιτώσκχειν 
xai ἐπὶ τὰ ἄπληχτα ὁδηγεῖν τὸν στρατόν. 

12. Μερὶ διαστημάτων μερῶν τὲ xai παάρατάξεωνγ. 

Τῆς δὲ τοιαύτης τάξεως γεγτομεέτης ....... δεὶ μὲν τῆς πρώτης τάξεως 

“μέρη πλησίον ἀλλήλων περιττατεῖν, ὥστε tu) εἶναι πολὺ διάστημια ἤτοι 

διάλειμμα, τὸ μεταξὺ αὐτῶν ἀπὸ μέρους εἷς μέρος, ἀλλ᾽ ὅσον μὴ 

συντρίβεσξι αι ἐν τῷ περιπατεῖν καὶ διακεκριμένα φαίνεσξαι. τοὺς 

1 Cf. Byz. Z. XIX. (1910) p. 533. 

CONSTITUTIO XII. 

ὀφείλοντας προλαμιβάγει» xol τὰ ἄπλιχτα μετρεῖν xol 
τὰς ὁδοὺς προγιγώσχει» χαὶ πρὸς τὰ ἀπλιχτὰ τὸν στρα- 
TOY 001r. xol περὶ uer τούτον τοσαῦτα εἰρήστο. 

51. Xen δὲ τὴ» σ᾽ ἔν δοξότητα τὰ μὲν τῆς πρώτης 58. 
sss παρατάξεως (LéQ)) παρασχευάζειν, ὥστε πλησίον ἀλλήλων 

περιπατεῖν xoà μὴ ἀπὸ πολλοῦ διαστήματος ἤτοι δια- 
λείμωματος τὸ μεταξὺ αὐτῶν ἀπὸ μέρους εἰς μέρος, 
ἀλλὰ ὅσον «ἢ συγτρίϑεσξαι ἐγ τῷ περιπατεῖν, ιιηδὲ 
διακεχρικέτα qa ἀλλήλων γαίγεσξαι. 

9881. ἄπλικτα MW, ἁπλῆχτα A, ἅπλῆκτα P,E; item infra || 8882— 3883. 

στρατηγὸν A P,E || 3886. καὶ omm. M W P, || 3886— 3887. διαλείμεματος) A. P,E 

διαχώρισμα inserunt post αὐτῶν et μὴ ἔστω πολύ addunt post μεέρος || 3888. ἀλλ᾽ 

AP,E || μὴ δὲ W, μὴ δὲ P, || 8889. διακεχωρισμένα A P, E. 

ἵνα προλαμβάνωσι χαὶ μετρῶσι τὰ ἄπληχτα χαὶ προμανϑάνωσι τὰς ὁδοὺς καὶ ὁδηγῶσι 

ΟἸδῦ5 πρὸς τὰ ἄπληκτα τὸν στρατόν. καὶ περὶ μὲν τούτων ἀρχοῦσι ταῦτα. 

57. χαϑὼς δὲ ἀνωτέρω εἴπομεν, ἵνα ποιῇς τὴν πρώτην παραταγὴν εἰς τρία μέρη, 
εὐφεέλεις, στρατηγέ, ποιεῖν τὰ τοιαῦτα τρία μέρη τῆς πρώτης παραταγῆς, ἵνα περιπατῶσι 

πλησίον ἀλλήλων καὶ μὴ ὑπάρχῃ || χώρισμα μέσον αὐτῶν, μηδὲ πλάγιον τοῦ ἑνὸς μέρους c. 1984 Lami. 

ἅπέχη ἀπὸ τοῦ ἄλλου, ἀλλ᾽ οὕτως ἵνα περιπατῶσιν, ὅσον ἵνα μὴ καταχκρούῃ ἄλλο τὸ ἄλλο 
150 χαὶ συντρέίβωνται εἰς τὸ περιπατεῖν, μηδὲ πάλεν ἵνα φαίνωνται κεχωρισμένα τὰ μέρη da^ 

ἀλλήλων. 



59. 
[p. 152. M.] 

e. 824. 

60. 
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LL ' - 2 ^ U 5 e ^ ΕἸ , , 

Qt πλαγιορύλακας “ξχρι “ξεν TOU ἔἕγγιςει» τοὺς Cy QoUe ἔγγος, τοτὲ 
31 » ^ € ^ * - » - , ^ , 

δὲ ὡς ἀπὸ ἑνὸς σαγιττοβόλου τοῦ. ἀριστεροῦ μέρους, ἑὰν μάλιστα 
c » / £e. / ' , c 4 

ὑπερέχῃ ἡ τῶν ἐναντίων τάξις, παρεχβαίνειν xal μὴ πλέον. ὁμοίως 
€ M i! - "- - € € , ) , 

δὲ καὶ τοὺς ὑπερχεραστὰς κατὰ TOU ὁεξιοῦ, ὡς ἡ χρεία ἀπαιτήσει. 
' - , LP ' DL . ^ 2 /*9 } ^ 

τα δὲ “ξρ01) τῆς δευτέρας τάξεως κατὰ LET -τλεῦραν ἀλλήλων (TO 
ε ^ * » P , ' - - , 

ἑγὸς σαγιττυβόλου, κατ᾿ οὐρᾶν δὲ τῆς πρώτης, μέχρε μὲν οἱ πολε- 

——————————————————————— 

CONSTITUTIO XII. 
ποθι. A c9umemen-- ccreentutx roo 

58. Τοὺς δὲ πλαγιοφύλακας μέχρι μὲν τοῦ ἐγγίζειν 
' M i 2 ^ 5 «ὌΝ ^ NX n9 , ux € 3 

τοὺς ἐχπροὺς ἐγγὺς εἶγαι, OT. ἀν δὲ ἐγγίσωσι, | Og az 
P Wis - 2 v - , ^ 

σαγιττοβόλου TOU «ριστεροῦ μέρους παρεκβαίγει» xal 

un πλέον, εὰν μάλιστα ὑπερέχη εἰς μῆκος ἡ τῶν érar- 
rior παράταξις. ὁμοίως δὲ xol τοὺς ὑπερχκεραστὰς ἤγουν 

et D ΄ L Qi n - 

τοὺς χυχλοῦν TOUS πολεμίους ὀφείλογτας τάξεις εἰς τὸ 

δεξιὸν μέρος. 

59. Τὰ δὲ μέ ἧς δευτέρας (ἕξεως ἔχ uer ὅ9. Τὰ δὲ μέρη τῆς δευτέρας παρατάξεως χκατῆχ uc 
. 3*4 7ὴ v 5 e, ἢ 3 € 

πλευρὰν «ἀλλήλον ἤτοι εἰς τὰ πλάγια απὸ ἑγὸς σαγιττο- 
Lu * 3 A 4 - 

βόλου τάξεις, κατὰ οὐρὰν δὲ myovr κατόπισξεν τῆς 

3890—3891. Pro μέχρι... .. εἶναι ΑΡΙ Ε habent ἕως οὗ πλησιάσωσιν οἱ 

ἐχϑροὶ ἐγγὺς περιπατεῖν || 8892. σαγιτοῦθόλου AP,E || παρεκ άλλειν AP,E; 

αὐτοὺς εἰς πλάγιον addunt P,E || 8894— 3895. Pro ἤγουν... ὀφείλοντας 

AP,E post (3896) μέρος exhibent: ἤγουν τοὺς ὀφείλοντας κυκλῶσαι τοὺς πολε- 

βίους || 8898. εἰς τὰ πλάγια]! ἐκ πλαγίου A P,E|| Post ἀπὸ inserit μεὲν Meursii 

codex tert. | σαγιτοϑόλου A P,E || 8899. x«r' οὐρὰν AE, κατ᾽ ουρὰν P, || 

ὄπισϑεν AP,E. 

08. οἱ δὲ aALeytoqÜAexeg ἔστωσαν ἐγγὺς τῆς παραταγῆς, ἕως οὗ πλησιάσωσιν οἱ 

ἐχϑροί. ὅταν δὲ πλησιάσωσι, τότε oi πλαγιοφύλακες τοῦ ἀριστεροῦ μέρους | ἵνα παρὲκ - 

βαίνωσιν εἰς τὸ πλάγιον ὡς ἀπὸ σαγιτοβόλου καὶ μὴ πλέον, κατεξαίρετον, ἂν ἔχῃ πλέον 

εἰς μῆχος ἣ παραταγὴ τῶν πολεμίων. ὁμοίως δὲ χαὶ τοὺς ὑπερχεραστὰς ἤγουν τοὺς ὀφεί-- 

λοντας κυχλῶσαι τοὺς πολειίους ἵνα ποιήσης εἰς τὸ δεξεὸν μέρος. 

59. τὰ δὲ μέρη τῆς δευτέρας παραταγῆς ἵνα ἀπέχωσιν ἄπ᾽ ἀλλήλων εἰς τὰ πλάγεα, 

ὡς duo ἑνὸς σαγιτοβόλου. ὀφείλει δὲ περιπατεῖν ἣ δευτέρα παραταγὴ κατόπισϑεν τῆς πρώτης, 

3890 

$895 

1515 
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3905 

1520 
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uou ἀγεστήκασι;», ἀπὸ frog ἢ καὶ πλεῖον μιλίου πρὸς τὴν τοῦ τύπου 
ξέσιν ἵνα, ὅσον δυνατόν ἕστιν, ἀρανῶς ἑπτακολουξδῇ εἷς τὸ με) περι- 

ορᾶσδαι μήκοξεν ταύτην τοῖς πολεμίοις καὶ μεξοδεύεσξ᾽ αν ὑπ᾽ 
αὐτῶν. Or ἂν δὲ oi ἐχδροὶ * ἐγγίξωσι καὶ λοιπὸν φαινομένης τῆς 

δευτέρας οὐ γϑάζωσιν ἁρμόσασξαι, τότε ἐπιβαίνεσξιαι καὶ ἕως 

τεσσάρων σαγιττοβόλων ἐγγίζειν τῇ πρώτῃ καὶ κατογίζειν αὐτήν. 

CONSTITUTIO XII. 

πρώτης παρατάξεως περιπατεῖν, ὥστε, μέχρι μὲν οἱ 
πολέμιοι μακρὰ; ἀφεστήχασιν, ἀπὸ ἑγὸς ἢ xoi πλέον 

μιλίου πρὸς τὴν τοῦ τόπου Ξέσι», ὅσον δυνατόν» ἔστιν, 

ἀφαγῶς ἑπακολουξεῖν εἰς τὸ μὴ καποράσξαι μήχοξεν 
ταύτῃ» τοῖς πολεμίοις καὶ μεξοδεύεσπαι ἢ ἐπιβουλεύ- 

cosa. Oa αὐτῶν. ὅτ᾽ ἃ» δὲ οἱ ἐχϑροὶ ἐγχίζωσι» χαὶ 
λοιττὸν φαιγομέγης τῆς δευτέρας οὐ φεάζωσι» ἁρμόσα- 
ξαι, τότε ἐπιφαίγεσξαι αὐτὴ» καὶ ἕως τεσσάρων σαγιττο- 

βόλων ἐγγίζει» τῇ πρώτῃ χαὶ xavoricetr ἤγουν» ἐπισχοςτεῖ» 

9901. εἰσὶν AP,E || 38901--- 8902. ἀπὸ ἑγὸς μιλίου ἢ καὶ πλέον A, ἀπὸ 

ἑγὸς μιλίου καὶ πλέον P,E || 3908—3904. ταύτην μήκοϑεν AP,HE || 3904. 

τοῖς πολεμίοις] ὑπὸ τῶν πολεμίων A Ῥ' Εἰ || 8905. ἐγγίζωσι A, ἐγγίσωσι P,E || 

3906. συμῳϑάζουσιν A, συμῳφϑάσωσιν, P,E || 83906—3907. ἁρμόσασϑαι ἢ ἀντι-- 

στρατηγῆσαι πρὸς αὐτὴν AJP,E || 3907—3908. cayuopóÀev ΑῬ' Εἰ || 3908. 

ἐπιρλέπειν A P, E. 

cr WD ws. * c ' c Qu xr €x , ^ ' 1 * N ! - , 
ἕως ob εἰσι μαχρὰν οἱ πολέμιοι, ὡς ἀπὸ ἑξνὸς μιλέου ἢ καὶ πλέον πρὺς τὴν ϑέσιν τοῦ τύπου, 

ὅσον μὴ φαίνεσϑαι ἀκολουϑοῦσαν τὴν δευτέραν παραταγὴν παρὰ τῶν πολεμίων, ὅπως μὴ 
2 VM , ^ 23v ND: 2 EN 4 c v cv» ' Ld ἐπιτηδεύματά τινα πρὸς αὐτὴν καὶ ἐπιβουλὰς ποιήσωσιν. ὅταν δὲ oL eyO ool πλησιάζωσι 

xci οὗ συμῳφϑάνωσιν ἀπάρτι καί, ἂν ἴδωσι τὴν δευτέραν παραταγὴν καταστῆσαι τὴν ἰδίαν 

παραταγὴν ἐπιτηδεύσασϑαι πρὸς αὐτήν, rórs ὀφείλεε φαίνεσϑαι xài αὕτη καὶ πλησιάζειν 
EJ , ^ M εἰς τὴν πρώτην παραταγὴν ἕως τεσσάρων σαγιτοβόλων x«l ἀπὸ τότε ἵνα βλέπῃ τὴν πρώτην 

1519. εἰσὶ C || 1521. -r« τινὰ C || 1524. ἀποτότε C. 
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οὐδὲ γὰρ μήκοξεν πολι Ξέλει εἶναι τῆς πρώτης ἕν καιρῷ τῆς συμ- 

βολῆς, ἵνα μὴ ἀβοήξητον αὐτὴ» ποιήσῃ, οὐδὲ πολι ἐγγύς," ἵνα μὴ 
συμρύρηται τῇ πρώτῃ ἕν ταῖς συμβολαὶς κονιορτοῦ μάλιστα κιντου- 

μένου καὶ πρὸ τοῦ διαλυξῆναι τοὺς πολεμίους κατὰ τῆς διώξεως 

τῆς πρώτης εὑρεξῇ καὶ ἡ δευτέρα συμβάλλουσα [ἔτι ἐν τῇ ταραχῇ 
εὑρισκομέγης τῆς πρώτης τάξεως χαὶ μὴ συγνελξδεῖν αὐτῇ δυναμένης] 

τὰ δὲ τάγματα ὑπιξὲν τῶν ἄκρων τῆς δευτέρας ἱκατέρωξεν τασσό- 

' [nde ab ἐγγὺς usque ad finem capitis XIX omnia desunt in M. 

CONSTITUTIO XII. 

αὐτήν. οὐδὲ γὰρ LUjxXOzEr πολὺ ὀφείλει era ἡ δευτέρα 
τῆς πρώτης er χαιρῷ τῆς συμ ϑολῆς, ἵγα uj ἀβοήξητον 
αὐτὴν χαταλίπῃ, p παλιν πολὺ ἐγγύς, Vra. ui Ovit- 

pu θῆται τῇ πρώτῃ Er ταῖς συμβολαῖς χογιορτοῦ “μάλιστα 

ximovucrov καὶ πρὸ τοῦ διαλυξῆγαι τοὺς πολεμίους 
καταδιώχουσα τὴ πρώτην εὑρεξὴ (xol ἡ δευτέρα συμ- 
ϑάλλουσαο). | 

60. Τὰ δὲ τάγματα τὰ OsOztr TOT ἄκρων τῆς 
δευτέρας ἑκατέρωξεγ τασσόμεγα ἤχου» ἑγτεῦξεν χαὶ 

3909. αὐτὴ} AP,E addunt: χαὶ πρὸς ἐκείνην περιπατεῖν || ἡ δευτέρα 

παράταξις AP,E|| 3910. ἐν τῶ καιρῶ A P,E || 3918, ἐγειρομένου A E, ἐγχειρου-- 

μένου P, || 3914. ἐπακολουϑοῦσα AP,E || τῇ πρώτη P, E || Inserui e Rec. Const.; 

cf. Urbicium || 8916. τὰ alterum omm. P, E || 3916—3917. τῆς δευτέρας παρα- 
τάξεως A P,E || 3917. ἑκατέροϑεν MW || ἔνϑεν AP,E. 

καὶ πρὺς ἐχείνην ἵνα περιπατῇ. οὐδὲ γὰρ ὀφείλει ἡ δευτέρα μακρὰν εἶναι πολὺ τῆς πρώτης 

ἐν τῷ καιρῷ τῆς συμβολῆς τοῦ πολέμου, ἵνα μὴ ἀβοήϑητον αὐτὴν καταλέπῃ, οὐδὲ πάλεν 

ἁρμόζει πολὺ ἐγγὺς αὐτὴν εἶναι, ἵνα μὴ συναναμιχϑῇ μετὰ τῆς πρώτης εἰς τὰς συμβολὰς 

τοῦ πολέμου, κατεξαίρετον, ὅταν ἐγερϑῇ κονιορτὸς xai πρὸ τοῦ διαλυϑῆναι τοὺς πολεμίους 

ἀπὸ τῆς πρώτης εὑρεϑῃ καὶ ἡ δευτέρα συμβάλλουσα. 

00. τὰ δὲ τάγματα κατόπισϑεν παραταγῆς ἔνδϑιεν καὶ ἐκεῖσε παρατασσόμενα ἁρμόζει 

3910 

3915 

1525 

1539 
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uera. δεῖ ὡς ἀπὸ ἑνὸς σαγιττοβόλου αὐτῶν εἷς νωτογυλακὴν ταῦτα 

ποιεῖν χαὶ οὕτως ἀκολουξεῖν. 
18. Περὶ μέτρου καὶ διαρορᾶς βάνδων. Περὶ δὲ τῶν 

θάνδων ἤτοι τῶν σημείων αὐτῶν yon 6r ἑκάστῳ μέρει τὰ μὲν τῶν 

ταγμάτων μικρότερα εἶναι καὶ εὐμετακχόμιστα (οὐκ οἴδαμεν γὰρ 

διὰ ποίαν Gir ἐρεύρηται φέλεια καὶ δυσμετακόμιστα, ἕν μότοις 

δὲ τοῖς ρλαμούλοις αὐτῶν ἔχειν τὸ διαλλάττον), τὰ δὲ τῶν μοιραρ- 

χῶν τελειότερα καὶ 15 ηλλαγμένα, ὁμοίως δὲ καὶ τὰ τῶν ue 

πρὸς τὰ τῶν ὑπ᾽ αὐτοὺς uoipegQyor ἑνηλλαγμένα. δεῖ δὲ καὶ τὸ 

CONSTITUTIO XII. 

&xtiSer δεῖ; ὡς ἀπὸ ἑνὸς σαγιττοβόλου αὐτῶν εἰς TOTOU 

βυλαχὴν ταγήγαι xai οὕτως ἀχολουξεῖ». 

s» 61. πῶ: δὲ ϑάγδα ἤγουν» TG σημεῖα αὐτῶν» χρὴ xa3 62. 

ἑκάστην τούρμαν τὰ (μὲν TOY ταγμάτων αἰκρότερα εἶγαι 

χαὶ ἐλαφρά, τὰ δὲ τῶν “οιραρχῶν Afro TOY ÜpoU yyagiar 
“εγαλώτερα xol Y ἐξηλλ ay uera διιοίως δὲ χαὶ τὰ τῶν 

TOUQUOQ OT évnlloy μέρα πρὸς τας TOY ὕστι΄. αὐτοὺς 

ws ταττοιἔγῶν δρουγγαρίωγ. τὸ δὲ ὑποστρατήγου DarÓor 

3918. σαγιτοβόλου AP,E || 3918—3919. Pro αὐτῶν . . - - . ταγῆναι 

AP,E ταγῆναι αὐτὰ εἰς φυλακὴν τῶν ὀπισϑίων μερῶν habent || 3920— 3921. 

καϑὲέχάστην M, καϑεκάστην WP, || 8921 τούρμαν codd. || 3923. μεγα- 

λότερα ἘΞ || παρηλλαγμένα AP,E || τὰ omm. P,E || 8924. ἐξηλλαγμένα MW || 

πρὸς] παρὰ A.P,E || 8925. τεταγμένων A P,E || τὸ δὲ τοῦ A P,E || 620619011700 

M, ὑποστρατήγου in W m. sec. ex ὑποστρατηγοῦ fecit, ὑπὸ στρατηγοῦ Meursii 

codex tert. et A, ὑποστρατήγου P, E. 

ὡς ἀπὸ ἑνὸς σαγιτοβόλου ἀπέχειν ἐξοπίσω τῶν εἰρημένων ἄχρων τῆς δευτέρας παραταγῆς 

πρὺς τὸ pon τὰ ὀπίσω μέρη αὐτῆς χαὶ οὕτως ἀχολουϑεῖν. 

61. τὰ δὲ βάνδα τῶν μὲν ταγμάτων εἶναι μικρότερα καὶ ἐλαφρότερα, τὰ δὲ τῶν 

δρουγγαρίων μεγαλώτερα χαὶ παρηλλαγμένα πρὸς τὰ τῶν δρουγγαρίων τῶν ὄντων ὑπ᾽ 
2 - - -—- σὰ ^ - - Y J 

55 αὐτούς, τὸ δὲ βάνδον τῆς δευτέρας κεφαλῆς τῆς οὔσης ἀπὸ τοῦ στρατηγοῦ διαφορὰν ἐχέτω 

1533. μὲν] μετὰ C || μακρότερα C. 
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τοῦ ὑποστρατήγου βάνδον διαγορν παρα {το) τῶν μοιραρχῶν ἔχειν, 
ὥσπερ οὖν xol τὸ τοῦ στρατηγοῦ ἐνηλλαγμένον καὶ διαρανὲς παρὰ 

τὰ ἄλλα πάντα καὶ πᾶσιν εὔγνωστον, Ép ᾧ ἕν δευτέρᾳ τύχῃ πρὸς 
αὐτὸ βλέποντας εὐκόλως, ὡς ἐλέχξη, συνάγεσδαι καὶ ἑαυτοὺς ἀνα- 
καλεῖσξαι. 

14. Περὶ pvkaxue βάνδων. Πάντων δὲ τῶν βάνδων icoo- 
μετώπων ἕν τάξει ἱσταμένων... . .. . . . . δέον Éx τῶν περὶ 

αὐτὰ τασσομέγων τοὺς jervaior£QOve, κῶν δεκαπέντε ἢ καὶ 

CONSTITUTIO XII. 

διαφορὰν ἔ χει» παρὰ τὰ TOY TOUQUGOZOT βάγδα, ὥσπερ 
οὖν xai τὸ τῆς σῆς ἑγδοξότητος ἑγηλλαγ μένον ὀφείλει 

εἶγαι xal διαφαγὲς παρὰ τὰ ἀλλα πάντα χαὶ πάσιγ 

εὔγγωστον, 6j. ᾧ ἐν δευτέρᾳ τύχῃ πρὸς αὐτὸ ϑλέπογτας 
εὐχόλως, ὡς εἴρηται, συγνάγεσξαι καὶ ἑαυτοὺς ἄγακα- 
λεῖσξαι τούς τὲ ἄρχογτας καὶ τοὺς στρατιώτας. 

62. Πάντων δὲ τῶν βάγδων ἰσομιετώπον δ᾽ τάξει 
ἱσταιἔγω» δέον ἐκ τῶν περὶ αὐτὰ TGOO0UÉTOY OTQQTLO- 
τῶν τοὺς γεγγαιοτέρους, κὰν πεγτεχαίδεκα ἢ καὶ εἴκοσι 

3926. παρὰ τὰ βάνδα τῶν τουρμαρχῶν AP,E || 3927. ἐνηλεγμένου E || 

3928. διαφαγὲς) ἐμφανέστερον A P,E || 8928---8929. πᾶσιν εὐδιάγνωστον A, 

εὐδιάγνωστον (εὐδιάγνωστα ἘΠ πᾶσιν P,E || 3929. ἐφ᾽ ᾧ] ὥστε AP,E || 3930. 

ὡς omm. P,E || 3984, κἀν A, χὰν P,E, καὶ MW || δεκαπέντε A, τε P,E || 

x P,E. 

παρὰ τὰ βάνδα τῶν τουρμαρχῶν, ὥσπερ x«i τὸ τοῦ στρατηγοῦ βάνδον ὀφείλει εἶναι 

παρηλλαγμένον καὶ ἐπισημότερον παρὰ τὰ ἄλλα πάντα καὶ εἰς ὅλον τὸν στρατὸν γνώριμον, 

ἵνα xci, δυστυχία ἂν συμβῇ, βλέπωσι πρὸς αὐτὸ xci εὐχόλωϊς συνάγωνται οἵ rt ἄρχοντες 
x«t. οἱ στρατιῶται. 

62, | πάντων δὲ τῶν βάνδων ἱσταμένων ἴσα ἐν τάξει εἰς τὰ μέρη τῶν παραταγῶν 

ἁρμόζει, ἵνα εἰς ἕν ἕχαστον τῶν βάνδων ἄφορίζῃς εἰς δεκαπέντε ἢ καὶ εἴκοσιν ἄνδρας ἐκ 

39230 

1540 



53 

, m , E] - c / » - - 

εἴκοσι ἄνδρας, «γορίσαι ἐπὶ τῇ ἑκάστου αὐτῶν puAaxQ καὶ δηγεν- 
otart. 

, H , b "€ AA i] ' 

l5. Περὶ στάσεως ἀρχόντων. -dogaAoc δὲ χρὴ xoi rovc 
x M / 4 C jJ ' , 5 

ἄρχοντας (rove μείζονας) τάσσεσξεαι εἷς τὸ μὴ προπετευομέγους ἕν 
- Y / 5 5 - 2 ἢ 7 Ξ ΄ 

ταῖς μάχαις διαπίπτειν καὶ ἐντεῦδεν ὀλιγωρίαν τοῖς στρατιώταις 
S EARS 2. ἘΣΣῚ οῖω, πε πὸ ον 2M 3 ἐγγίνεσσαι. ἔκ μὲν γάρ τῶν μικροτέρων ἀρχόντων, εἰ συμβῇ παρα 

- H Ἵ 2 - - 2S7 
πεσεῖν τινα, OvÓtri εὐκόλως γινώσχεται, εἰ μὴ τοῖς τοῦ ἰδίου 

΄ - - . 7 2» z^ τ ^ μὲ 

τάγματος, εἶ δέ τις τῶν ἑμγρανῶν διαςέσῃ, ἢ τοῖς πᾶσιν ) τοῖς 
“- ἐν € 7 - P , - eo - 

πολλοῖς δηλούμενγος ὁ Ξάνατος αὐτοῦ ὀλιγωρίαν TQ ὅλῳ στρατῷ 

CONSTITUTIO XII. 

8055 ἄγρας, ἀφορίσαι ἐπὶ τῇ ἑχάστου αὐτῶν φυλαχὴ καὶ 
διεχδικήσει. 

63. Τοὺς δὲ ἄρχογτας τοὺς ueicoras (gas δεῖ 

τάσσεσξαι εἰς τὸ uj προπετευομέγους &r ταῖς “άχαις 
διαπίτττει» χαὶ ἑγτεῦσεν ὁλιγορίαν τοῖς στρατιώταις 

si ἐγγίγεσξαι. éx μὲν γὰρ τῶν (uxgoréQor ἀρχόντων, εἰ 
συμβῇ παραπεσεῖν» TiYG, οὐδενὶ € εὐχόλος γιγώσχεται, ἀλλ᾽ 
ἢ τοῖς τοῦ ἰδίου τάγματος «όγοις, εἰ δέ τις TOY Eu- 
φανῶν διαπέσῃ, ἢ τοῖς στάσι} | ἢ τοῖς πολλοῖς δηλού uer OQ [ν- 154. Μὴ 
0 ξάγατος αὐτοῦ ολιγωρίαλ τῷ ὅλῳ στρατῷ. εἰσάγει. 

Ἂς Bs 

8987. τοὺς δὲ μείζονας ἄρχοντας ΑΕ || 8989. χινδυνεύει,ν AP,E; 

in W in mge ἃ m* φογεύεσϑαι || ἐντεῦϑεν λοιπὸν P,E || τοῖς στρατιώταις ὁλι-- 

γωρίαν (ὀλιγωρίας P,E) MW || 3940. ἐγγίγνεσθαι M'W || ἐὰν A.P,E || 3941. 

vi^ κινδυνεῦσαι AJP,E || οὐδὲν M. || ἐπιγιγώσκεται A P,E || 3948. κινδυνεύσει 

A.P,E || 3944. ὀλιγωρίαν καὶ ἀϑυμίαν AP,E || ἐμποιεῖ AP,E. 

τῶν ἱσταμένων γύρωθεν εἰς αὐτὰ στρατιωτῶν πρὸς τὸ φυλάττειν καλῶς ἕχαστον αὐτῶν 

(xal) εὐτάκτως. 

63. (οἱ δὲν μεγαλώτεροι ἄρχοντες ὀφείλουσιν ἔχειν ἀσφάλειαν [αἱ παραταγαὶ], ἕνα 
155 μὴ χατὰ προπέτειαν ἢ ϑροασύτητα πίπτωσιν εἰς τοὺς αὐτοὺς πολέμους χαὶ £x τούτου γίνηται 

δειλία εἰς τοὺς στρατιώτας. ὥστε, ἂν συμβῇ πεσεῖν τινα ἀπὸ τῶν μιχροτέρων ἀρχόντων, 
οὐχ ἀχούεται εἰς ἄλλους εὐχόλως ὃ ϑάνατος αὐτοῦ πλὴν sic μόνους τοὺς ἄνδρας τοῦ 
τάγματος αὐτοῦ, ἂν δὲ πέσῃ τις ix τῶν ἐμφανῶν, αἸἰκούεται ὃ ϑάνατος αὐτοῦ εἰς ὅλους ὁ. 1285 Lami. 
καὶ εἰς πολλούς, ἐμβάλλει δειλίαν εἰς ὅλον τὸν στρατόν. 

1542, ἕκαστον αὐτῶν ego, κατόπιν C || 1543. 1544. καὶ et οἱ δὲ inserui || 1544. Seclusi || 1546. τινὰ C. 
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εἰσάγει. διὸ χρὴ τόν Tt ὑποστράτηγον καὶ τοὺς μεράρχας μέχρι 
μὲν ἀπὸ ἕγνος ἢ δύο σαγιττοβόλων τῆς τῶν ἐχξρών παρατάξεως 

ἰσομετώπους τασσομένους μετεὶ τῶν βάνδων ἐπιβλέπειν καὶ ἁρμόζειν 
τὴν τάξιν. ὅτ᾽ ἀν δὲ μέλλῃ συμβολὴ γίνεσδαι, &x τῶν ἰδικῶν αὐτῶν 
ἀνξιρώπων τοὺς γενναιοτέρους εἰς (ro) πλάγιον αὐτῶν τασσομέγους 
προέρχεσξαι εἷς ὄψιν αὐτῶν καὶ OxCTtiv αὐτοὺς κακείνους μάλλον 

χεῖρας  * μιγνύειν. rOr μέντοι στρατηγόν, μέχρι μεν} τοι] Ó καιρὸς 

CONSTITUTIO XII. 

64. 40 πρέπογ corir, ὦ στρατηγέ, τὸν ὑποστράτηγον 
καὶ τοὺς TOU QU Qs μέχρι μὲν ἀπὸ ἑγὸς ἢ δευτέρου 
σαγιττοι ϑόλου τῆς τῶν ἐχξρῶν παρατάξεως | ἰσομετώπους 
τάσσεσξαι μετὰ TOY ϑάγδων χαὶ ἐπιβλέπει»"» καὶ ἁρμό- 

Cur τὴ; τάξι». ὅτ᾽ ἂν δὲ μέλλῃ συμβολὴ γίγεσξαι, ἐχ 

τῶν ἰδικῶν αὐτῶν ἀγξρώπων τοὺς γεγγαιοτέρους εἰς τὸ 

πλάγιον αὐτῶν παρατάσσεσξαι xe προέρχεσξαι εἰς ὄψιν 
αὐτῶν xal σχέπει» αὐτοὺς καὶ ἐχείγους μάλλον χεῖρας 
μιγνύειν. 

65. Τὴ» δὲ σὴ» ἐγδοξότητα χελεύοιεν, “μέχρι μὲν ὁ 

3945. δὲ 0 A || ὑποστρατηγὸν ML, ὑποστρατηγον W || 3947. σαγιτοβόλου 

AP,E || τῶν iteratur in P, || παρατάξεως οὔσης AP,E || 3949. παράταξιν 

A P, E || ὅταν W A E || συμβολὴ P, || γενέσϑαι P, E || 8950. ἰδίων A P,E || /azvoo- 

τέρους A P,E || 3951. αὐτῶ» om. P, || 8952. αὐτοὺς omm. M W || 3954— 3956. 

Pro uéyQt ... sn. κινήσει A P,E habent: πρὸ τῆς συμβολῆς τοῦ πολέμου τάσσειν 

64. διὸ πρέπον ἐστίν, ὦ στρατηγέ, ἵνα | δευτέρα χεραλὴ ἣ οὖσα ἀπὸ σοῦ καὶ οἱ 

τουρμάρχαι, ἕως οὗ μέν ἐστιν ἡ παραταγὴ τῶν ἐχϑρῶν, ἀπὸ ἑνὸς σαγιτοβόλου ἢ δύο στή-- 

χωσι μετὰ τῶν βάνδων εἰς τὸ μέτωπον τῆς παραταγῆς xai ἐπιβλέπωσι καὶ συναρμόζωσι 

τὴν παραταγήν. ὅτε δὲ μέλλει γίνεσϑιαιε | συμβολὴ τοῦ πολέμου, τότε ἵνα οἱ ἀνδρειότεροι 

ἄνϑρωποι αὐτῶν παρατάσσωνταε εἷς τὸ πλάγιον αὐτῶν xci ἐμβαίνωσι καὶ ἔμπροσϑεν 

αὐτῶν xci σχέπωσι αὐτοὺς xci οἱ τοιοῦτοι ἄνϑϑροωποι αὐτῶν μᾶλλον ἵνα πολεμῶσι μετὰ 

τῶν χειρῶν αὐτῶν. 

65. σὺ δὲ ὀφείλεις, ἕως οὗ γένηται ὁ χαιρὸς τῆς συμβολὴς τοῦ πολέμου, συντάσσεεν 

3945 
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τῆς συμβολῆς * γένηται, τάσσειν καὶ ἐπιβλέπειν (........ ) καὶ 

ἁρμόξεσδαι τῇ τῶν CySQuv κινήσει, τότε δὲ ἕν τῷ ἰδικῷ αυτοῦ 

ἔρχεσξδιαι τάγματι, ὅπερ οὐ πρὸς μάχην, ἀλλὰ πρὸς OxOsÓr τινὰ 

καὶ xaróra τῆς πρώτης καὶ δευτέρας τάξεως τέτακται, τοῦτ᾽ ἔστιν 

ἕν τῷ μέσῳ χωρίῳ τῆς δευτέρας τάξεως. 

16. Περὶ βουκίνων. Βούκινα δὲ πολλὰ λαλεῖν ἤτοι κινεῖν 

CONSTITUTIO XII. 

καιρὸς τῆς συμβολῆς γέγηται, τάσσει» καὶ ἐπιβλέπειν 
xal (49OCEO GL τῇ TOY ἐχξρῶν χεγήσει, τότε δὲ er 
τῷ ἰδικῷ σου ἔρχεσξαι τάγματι, ὕπερ οὐ πρὸς Un, 
ἀλλὰ πρὸς Oxosrór τιγα καὶ χαγόγα τῆς πρώτης xcd 
δευτέρας τάξεως τέταχται, TOUT. ἔστιν» ἐν τῷ μιέσῳ 
χωρίῳ τῆς δευτέρας τάξεως. 

66. πολλὰ δὲ βϑούχιγα λαλεῖν ἢ κιρεῖνγ ἔν χαιρῷ 
(στάσιν P,) xai ἐπιβλέπειν τὸν στρατὸν καὶ πρὸς τὴν κίνησιν τῶν ἐχϑρῶν águó- 

ζεσϑαι (ἀρμόζεσθϑαι E): ἡνίκα δὲ ἡ σημβολὴ τοῦ πολέμου γένηται || 8955. Iam 

in textu. Urbicii excidit τὴν τάξιν || 3957. τάγματι (τάγματα E) ἔρχεσϑαι Α P,E || 

3958. σχοπὴν P, || τενὰ ΧΡ, || 3959. τοῦὔτἔστιν M, τοὔτεστιν W, τουτ- 

ἔστιν E, τουτέστιν AP, || 3961. 8. 67.] ΟΥ̓ ,Ined. Tact. L^ XX, 1.: Οὐ δεῖ δὲ 
κατὰ τὸν τοῦ πολέμου καιρὸν πλείστας ξξηχεῖσϑαι καϑ᾽ ἑκάστην παράταξιν σάλ- 

πιγγας, μήτε μὴν βύκινα ἢ χαλκοτύμπανα διὰ τὸ σύγχυσιν ἐμποιεῖν τῷ στρατεύ- 

ματι. ἀρκετὸν δὲ δοκεῖ νηνεμίας οὔσης μιᾶς σάλπιγγος καϑ᾽ ἑκάστην παράταξιν 
ἐξηχεῖσϑαι φωνήν, εἴη δ᾽ ἂν αὕτη κατὰ τὸ τῆς παρατάξεως μέσον, ὅπου καὶ ὁ 

κατ᾽ αὐτὴν στρατηγός. ἀνέμου δ᾽ ἴσως σφοδροῦ πνέοντος ἢ ποταμοῦ κχελαρύζογ- 

τος, ἔνϑα τὴν τοῦ μανδάτορος οὐκ ἔστι φωγὴν ἐξακούεσϑαι, τότε δὴ xaO" ixá- 

τερον τῆς παρατάξεως τάγματος, δεξιὸν δηλαδὴ καὶ ἀριστερόν, σάλπιγγος ἢ βυκίνου 

φωνὴν ἐξηχεῖσϑαι κελεύομεν || λέγειν P,E || ἢ κινεῖν omm. A.P, E. 

καὶ ἐπιβλέπειν τὰς παραταγὰς x«i καταστήκειν πρὸς τὴν ἀποχίνησιν χαὶ κατάστασιν τῶν 

ἐχϑρῶν. ὅταν δὲ γένηται συμβολή, ὀφείλεις ἔρχεσϑαι εἰς τὸ ἴδιον τὸ σὸν τάγμα, ὅπέρ ἐχυθῶν. Aevi] HpoM, oq 9. t0x D) DHSUO HO SE DTEEC 
, y: Η͂ , δέ , - - D ^ " Η E ΕἸ € * 
ἔστιν εἰς τὸ μέσον τῆς δευτέρας παραταγῆς. τοῦτο γὰρ τὸ τάγμα τὸ σὸν οὗ πρὸς τὸ πολε-- 

) ' ^ , 

μῆσαι παρατάσσεται, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἐπιβλέπειν καὶ κανονίζειν τὴν πρώτην καὶ τὴν δευτέραν 
παραταγήν. 

00. οὐ ὃ συμβουλεύομεν δέ, ἵνα λαλῶσι πολλὰ βούκινα εἰς τὸν καιρὸν τοῦ πολέμου, 

1559—1560, ὅπερ ἐστὶν C || 1563. συμβουλεύομαν C. 

67. 
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ἐν χαιρῷ μάχης ov συμβουλεύομεν, ἵνα μι ἐντεῦξεν Ξόρυβός τις 

καὶ σύγχυσις γένηται καὶ μηδὲ T παραγγελλόμενα ἑἐξαχούεσξαι 

δεόντως δύναται. ἀλλ᾽ εἶ μὲν ὁ τόπος ὁμαλὸς εὑρεδῆῇ, ἀρκεῖ TO 
Boíxiwor τὸ τοῦ μέσου μέρους ἕν ἑκάστῃ, παρατάξει, εἶ δὲ ἀνώμαλύός 

ἐστιν ἢ ἄνεμος, ὡς eixóc, ταραχώδης κινούμενος ἢ ἢχος ὕδατος παρεμ- 
ποδίζει τῇ pori τοῦ καξαρῶς διακούεσξαι, οὐκ ἄτοπον τότε καὶ ἕν 

τοῖς λοιποῖς μέρεσιν ἕν θούκιγον ἕν ἑκάστῳ {μέρειν λαλεῖν, ὥστε τρία 

CONSTITUTIO XII. 

͵ c 2d / 29! » 2 . Ἵ €i SE. 

μάχης, ὡς ἐπιβλαβὲς Ὅν; O0 GU BDOUAEUOLET, (YO, (un €x 

τούτου Ξόρυβδός τις καὶ σύγχυσις γέγηται" καὶ γὰρ διὰ 
- »50' -»» f - 52 , - 

τοῦτο οὐδὲ τὰ παραγγελλόμεγα χαλῶς ἑξακούεσξαι 
“ “0 n Mi - 3 - 

δύγαται. ἀλλ᾽ εἰ £T ὃ τόπος ὁιμαλὸς εὑρεξῇ, ἀρχεῖ TO 
βούχιγονγ τοῦ μέσου μέρους ἑκατέρᾳ παρατάξει, εἰ δὲ 

e 5 » 4 c ω . 

ἀγώμαλός ἔστι» ἢ ἄγεμος, ὡς πολλάκις, ταραχώδης 

κιγεῖται ἢ yog ὕδατος παρεμ-ποδίζει τῇ φωγὴ τοῦ 
- 1 E] y ^ 7 - 

χαξαρῶς διαχούεσξαι, οὐχ ἄτοπον τότε χαὶ ὃ} τοῖς 

λοιττοῖς μέρεσι» ἕγ βούχιγον &€r ἑκάστῳ μέρει λαλεῖν, 

9962, ὃν W || Pro óc . .... συμβουλεύομεν A P,E οὐ συμβουλεύομεν, ἐπι- 

βλαβὲς γὰρ habent || 3968. τίς MW || γένηται καὶ σύγχυσις AP,E || Ante γὰρ 

unius litterae rasura in W || 3964. καλῶς om. A [] καὶ ἐξακούεσϑαι καλῶς E || 
3965. δύνανται AP,E || ἀρκῆ E || 3966. ἡκατέρᾳ παρατάξει] ἀμεροτέραις ταῖς 

παρατάξεσι, A P,E || 3967. -ος ἐστιν W; AP,E addunt ὁ τόπος || ὡς πολ- 
Àáxic omm. AP,E || 3968. κίνηται E || παρεμσιοδίζη MW || 8969. ἐξαχούεσϑαι 
AP,E || τότε] τὲ E. 

ἐπειδὴ βλάπτει καὶ γίνεται ἐκ τούτου ϑόρυβος xai σύγχυσις καὶ οὐδὲ τὰ παραγγελλόμενα 

δύνανται ἐξακούεσίγαι καλῶς εἰς τὸν στρατόν. ἀλλ᾽, ἂν εὕρεϑῃ τόπος ὅὁμαλός, ἀρχεῖ τὸ 1 

βούχενον τοῦ μέσοι μέρους εἰς τὴν πρώτην παραταγὴν καὶ ἄλλο βούχκινον πάλεν ὁμοίως 

τοῦ μέσου πέρους εἰς τὴν δευτέραν παραταγήν. εἰ δ᾽ ἔστιν Ó τόπος τραχὺς ἢ ἐγερϑῇ 

ἄνεμος μέγας ἢ ἂν διαβαίνῃ ποταμὸς ἐχεῖ μέγας χαὶ ποιῇ κτύπον τὸ ὕδωρ καί, ὅταν 

παραγγέλλῃ ὃ μανδάτωρ, | ἐιιποδίζεε τὴν φωνὴν αὐτῶν εἰς τὸ ἀχούεσϑαι καϑαρῶς εἰς τὸν 

1564. καὶ primum ego, διὸ C || 1569. ἐμποδίζειν C. 
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*^ —- e - er i] c , ͵ - 

λαλεῖν ἕν ὅλῃ τῇ παρατάξει. ὅσον γάρ ἡσυχία βυλάττεται, τοσοῦτον 
« ) / H v Ui »» ΄ 

καὶ οἱ γεώτεροι ἀτάραχοι χαὶ τὰ ἄλογα (ἀττυρτα) γίγονται καὶ 
ς ^t , τὰ 39 E D n ' " ) n 

ἢ τάξις δοβερωτέρα τοῖς ἐχξροῖς βαίνεται καὶ τὰ μανδάτα εὐκόλως 
, * DER D - - . D ) ; x y 

γινώσκονται. διὸ ουδὲ τὴν» οἱατοῦν gorQgrv ἀκαίρως δεῖ ἀρίεσξαι 
A V - N , es 7 

(τα τὸ κινῆσαι τὴν παράταξιν ἕἑπτὶ πόλεμον. 
S i e ΧΡ ἘΣ - : E MEIN 

ΟΝ dT. uo πο δε τας ἅμα δὲ * τοῦ" ἐξελδεῖν (αἀττο)" 

! Sie habuisse censeo Mediceum. — 5 Of. Const. Porph. p. 258, 18: χαὶ ἐξέρχεται ἡ σύγκλητος ἀπὸ 
τῆς ἐχκλησίας, — p. 964, 4: καὶ ἐξελϑὼν ἀπὸ τοῦ αὐγουστέως, — p. 260, 14 : ἐκβαίνει ὃ πατριάρχης ἀπὸ 

τοῦ ϑυσιαστηρίου. Cf. contra e. c. Cecaum. 56, 5. 6. 

CONSTITUTIO XII. 

ὥστε τρία λαλεῖν βούχιγα ér ὕλῃ τῇ παρατάξει. ὅσον 
γὰρ ἡσυχία φυλάττεται, τοσοῦτον καὶ OL γεώτεροι 
ἀτάραχοι χαὶ τὰ ἄλογα ἄπτυρτα γίγονται xo ἡ τάξις 
φοθερωτέρα τοῖς ἐχξροῖς γμαίγεται xoi τὰ μιαγδάτα 
εὐχόλως yirOGXOTTO. | 

61. 40 οὐδὲ τὴ» οἱαγοῦν gorgr ἀκαίρως δεῖ ἀφίεσξαι 
μετὰ τὸ χιγεῖσπαι τὴν παράταξι» ἐπὶ πόλεμον, ἀλλὰ 
ἅμα τοῦ εξελξεῖν αἀττὸ τοῦ φοσσάτου ἤγουν τοῦ ἀπλί- 

3972. ἡ ἡσυχία Meursii codex tert. || 3973. ἄσχκυλτα AP,E; ad voc. 

cf. Cecawm. 10, 9; 12, 16; 16, 24; 25, 30. || γένεται MW || 3974. παραγ-- 

γέλματα AP,E || 3976. oíav οὔ», M, otav or WA, otav οὖν E, οἱανοῦν 

P, || δεῖ ἀφίεσϑαι) διακούεσθαι P,E || ἀφίεσϑαι ego, ἀκούεσϑαι M WA || 

3977. κινῆσαε AP,El|| ἀλλ᾽ AP,E]||3978. ro? prius] cf. Psaltes 335 et s.; vo 

A E, τὸ P,|| Verba τοῦ φοσσάτου ἤγουν omm. AP,E || 3978— 3979. ἁπλήκτου 

móLeuov, róre οὐχ ἔστιν αὐτόν τι λαλεῖν εἰς τὰ λοιπὰ μέρη [πρὸς] ἕνα βούχκινον, ἀλλὰ 

λαλεῖν εἰς ὅλην τὴν παραταγὴν βούκινα τρία. ὅσον γὰρ γίνεται ἡσυχία, τοσοῦτον καὶ οἱ 

νέοι στρατιῶται ἀτάραχοι γένονται καὶ τὰ ἄλογα ἄπτυρτά ἔστε καὶ ἣ παραταγὴ φόβον 

οὗ μιχρὺν ποιεῖ εἰς τοὺς ἐχϑροὺς xal τὰ παραγγέλματα εὐκόλως ἀγνοοῦνται. 

67. διὸ οὐ πρέπει φωνὴν ἀχαίρως οἱανδήποτε τὸ σύνολον φέρεσϑαι εἰς τὴν παρα- 
--Ξ L4 2 » τ ΄ * ^ p c, -— 2t - ^ mA ^ 

155 ταγήν, dq' ἧς κινήσει πρὸς τὸν πόλεμον, ἀλλ᾽ ἅμα τῷ ἐξελϑεῖν ἀπὸ τοῦ ἀπλήχτου τὸν 

1570. εἰς] πρὸς Cl πρὸς eieci||1571. βούκινα τινὰ C || 1515. ἀφῆς C. 

68. 



69. 

70. 
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τοῦ γοσσάτου τὸν στρατὸν ἐπὶ Tir μάχην παντοίαν ἡσυχίαν ἄγειν 

καὶ μὴ ἀκαίρως pctyytosSat. τοῦτο γὰρ καὶ τὸν στρατὸν ἀτάραχον 
Πυλάττει καὶ τὰ τῶν ἀρχόντων μανδάτα εὐπαράσδεχτα ποιεῖ. τὸ γὰρ 

μέτρον τῆς συμβολῆς αὐτὸ τὸ πράγμα ϑυκεμάξει καὶ ἡ σγίγξις ἡ 
δέουσα καὶ ἡ τῶ ἐχξρῶν παρου σία. καὶ ἀλλου σημείου χ χρεία, ὑτ᾽ 

ἀν μέντοι εἷς χεῖρας ἔλξδῃ ὁ στρατύς, τότε ἀλαλάζειν ἢ ὠρυᾶσξαι, 

CONSTITUTIO XII. 

xrov τὸν στρατὸν tm Tur ιιάχῃν παντοίαν ἡσυχίαν 
» * PA 2 , 2: » ἄγειν καὶ μηδὲν ἀχαίρως φξέγγεσξαι. τοῦτο γὰρ OU 

, b] EET 3e«4 

uóror τὸν στρατὸν) ἀτάραχον φυλάττει, «ἀλλὰ χαὶ TG 
- 2 / - 2 - 

τῶν ἀρχόγτω; βϑάγδα μετὰ προσοχῆς ἀποσχοπεῖσξαι 
ποιεῖ. 

68. Τὸ δὲ μέτρο» xol τὴ» ποιότητα τῆς συμβολῆς 
E - ; zs ἘΞΑ ede ^ / 

αὐτὸ TO πράγμα δοχιμάζει καὶ ἡ σφίγξις m πρέπουσα 
χαὶ ἡ τῶν ἐχξρῶν παρουσία᾽ χαὶ χιγοῦγτα uer πρὸς 
τὴ} συμπλοκὴ» τὴ» συγήξη Χριστιατοῖς γικητήριον τοῦ 

" ν ) .“ " ὦ 

σταυροῦ pormyr ἀγακράζει» δεῖ. 
[ 2 » ΔΝ - * 2. 

69. 'Or' ἂν δὲ εἰς χεῖρας ἔλδη ὃ στρατός, τότε ἀλα- 

A, ἀπλήκτου B, ἀπλῆχτου Ῥ, || 3980. μηδένα P,E || 3982. ἀποβλέπεσϑαι 

AP,E || 8984. τ. ποιότητα] τὸν τρόπον AP,E || 3985. πράγμα E || 3987. 

Χριστιανοῖς omm. MW || 3988. ἀγαγκάζειν P,E || 3989. ὅταν W || χεῖρα A. 

᾿Ξ * , c d ^ * ^ - ^ 

στρατὸν ἐχέτω πᾶσαν ἡσυχίαν χαὶ μηδεὶς λαλείτω ἄκαίρως rt. τοῦτο γὰρ οὐ μόνον ἅτά-- 

ραχὸν φυλάσσει τὸν στρατόν, ἀλλὰ ποιεῖ καὶ τὸν λαόν, ὡς βλέπωσι μετὰ προσοχῆς τὰ 

βάνδα τῶν ἀρχόντων. 
Te ^ ^ - T , ε ^^ I "- 2] -» ^ » « 
68. τὸ δὲ πῶς ἵνα γένηται ἡ παρειιβολὴ τοῦ πολέμου, αὐτὸ ἐχεῖνο τὸ πρᾶγμα ἕρμη-- 

, eo M^ ^ , - n . , Z 
νεύῃ, ὅτε ἔλϑῃς εἰς τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ tàng τὴν πρέπουσαν oqéyEw τῶν παραταγῶν σου καὶ 

ἴδης χαὶ τοὺς ἐχϑροὺς τὸ πῶς εἶσι παρατεταγ μένοι, πλὴν ὀφείλει ὁ στρατηγός, ὅταν μὲν 

dox "008 ror πόλεμον, λέ) ̂ . ut "AT τῇ φωνῇ “ὃ στρατὺς vx à. 

ν᾿ o τ Ν * * - L4 » "1 » 69. ὅταν δὲ ἔλϑη εἰς χεῖρας xci ἄρξωνταϊ πολεμεῖν, τότε obx ἔστιν ἄτοπόν τι, ἂν 

1577. Post λαὸν inseritur in O καὶ ποιεῖ {{--ὡς βλέπωσι (cf. 1349.) v € coniectura; καὶ βλέπουσι C || 

1580. σοῦ C || 1581. εἰσὶ C, 

S280 

1580 
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IAM aus i PPM 2 OR : 
καὶ μάλιστα τοὺς ὁπιῶδὲν τασσομέτους πρὸς κατάπληξιν τῶν ἐχδρῶν 

καὶ διανάστασιν τῶν [ἰδίων οὐκ ἀτοςπόν ἔστιν. 

18. Περὶ καντατώρων. Μὐπιτήδειον δὲ ἡμῖν ραίγεται καὶ 

τὸ τῶν καγτατώρων ἔργον, ὥστε πρὸ τῆς συμβολῆς τινα λέγειν αὐτοὺς 

CONSTITUTIO XII. 

λάζειν ἢ ὡρυάσξαι, καὶ μάλιστα τοὺς ὄπισϑεν τασσο- 
“έγους, πρὸς κατάπληξιν τῶν ἐχϑρῶν xol διαγάστασιν 
τῶν ἰδίων oUx ἄτοπόν ἐστι). 

10. “ρμόδιον δὲ nuir καταφαίγεται er τῷ τῆς συμι- 
πλοχῆς καιρῷ xai τὸ TOY λεγοιέγω» xarraTOQOr ἔργον. 
οὗτοι δέ εἰσι» οἱ τὸν στρατὸν διὰ λόγων παροτρύτογτες 
χαὶ συμιβουλείογτες χαὶ χκατέπάδογτες χαὶ παραχά- 
λοῦντες πρὸς | τοὺς ἀγῶγας" xol ἵνα, εἰ ÓvrarÓr, ἐξ 

αὐτῶν ἐχείγων τῶν στρατιωτῶν ἢ TOY &QyOYTOY τὸ τοι- 
οὔτον ἔργον ποιεῖται. ἐπιλέγογται δὲ τοιούτους λογίους 

ἀγδρας οἱ ἄρχοντες χαὶ δυτατοὺς διὰ λόγων ὁμιλεῖν 

3990. ὀρυᾶσϑαι M, ορυᾶσϑαι W, ὡρύεσϑαι A.P, ΕΞ; ὥρυᾶσϑαι, quod habent 

Urbieius et Rec. Const. in ὃ 107, ego dedi || 8991. διαγνάστασιν ego; cf. ὃ. 91.; 

ἀνάστασιν MW; διέγερσιν A P,E || 3992. οἰκείων E || οὐκάτοπον ἐστι» W, 

ovx ἄτοπον ἔστι», P, || 3994. λεγομένων omm. AP,E || χαγτατόρων M W, 

στρατοχηρύκων AJP,E|| 3995. δὲ (δὲ W) εἰσὶν W P, || 3996. xci xcrengoorres 

omm. A P, E || 3997. εἰ] ες P, || 3999. ποιεῖται Migne, ποιοῦνται MW, ποιῶνται 

AP,E || ἐπιλέγωνται A || λογίους] περίλογον A, περὲ λόγον P,E. 

E] , M 9 ^*5 , t , c 2 , € , ^ ^ -* ὦ V L » ὠρύωνται καὶ βάλλωσι φωνάς, κατεξαίρετον οἱ ὀπίσω ἱστάμενοι πρὸς τὸ βαλεῖν δειλίαν εἰς 
τοὺς ἐχϑροὺς χαὶ διεγεῖραι τοὺς ἡμετέρους στρατιώτας. 

70. ὅταν δὲ μέλλῃ γενέσϑαι ἣ συμβολὴ τοῦ πολέμου, φαίνεταί μοι ἁρμόδιον, ἵνα 
᾽ m το S ὃ » m " : » A 
ἐπιλέξηται 5 κεφαλὴ τοῦ στρατοῦ, εἰ, δυνατόν, ἐξ αὐτῶν ἐχείνων τῶν στρατιωτῶν ἢ τῶν 
5 » 1 ἘΝ * * * NL ΠΈΡΑ ; Y 4 τ ^ 
ἀρχόντων ἄνδρας δυναμένους λαλεῖν πρὸς τὸν στρατὸν χαὶ ἀπὸ λόγου διεγείρειν αὐτοὺς 
3 H E , * n NUM - , 2 ^^ ce oc 2 2j bm) καὶ προϑυμοποιεῖν εἰς τὸν πόλεμον. διὰ τοῦτο γάρ ἐστι χάλλιον, ἵνα ἐξ αὐτῶν ἐχείνων 
τῶν στρατιωτῶν ἢ τῶν ἀρχόντων ὦσιν οὕτως οἱ τοιοῦτοι ἄνδρες, διότι εὐχολωτέρως πείϑεται 

αὐτοῖς ὃ στρατύς, γινώσχοντες, ὅτε x«i αὐτοὶ ἐνεργοῦσι μετ᾿ αὐτῶν εἰς τὸν πόλεμον * διότι, 
ΘῈ 

[p. 156. M.] 

c. 1288 Lami. 



00 

^ 4 ' / M L4 |*- - 

*TOO0T 0€ qTIXO χα! Gr otutu FIOxXOorm o. TOUCGC στρατιώτας προ. a over 
: £ e , * "yx 4, e 

ἐπιτυχιῶν. τούτων OvTOC εἰρημένων δεῖ τάξαι καὶ γυμνάσαι ἕκαστον 

τάγια. 
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TO στρατῷ. ἡ γὰρ κοιγωγία TOU χαμάτου καὶ TOY τόνον 
/ - 2 - 

εὐπειξεστέρους ποιεῖ τοὺς ἀχούογτας τοῖς παρακολου- 
ξοῦσι συστρατιώταις. 

il. “έγειν δὲ τοὺς καγτάτωρας πρὸς τὸν OTrQGTOY 
προϊτρεπτιχά τινα πρὸς TOY πόλεμον τοιαῦτα" πρῶτον 
μὲν ἀγαμιμγήσχογτας τὸν μισχὸὺν τῆς εἰς Ξεὸν πίστεως 

^ 2 , P] 

καὶ τὰς €x βασιλέως εὐεργεσίας καί τινῶν ἐπιτυχιῶν 
/ "T CEN - E 

προγεγεγημέγων. xoi ὅτι ὁ ἀγὼν ὑπὲρ Ξεοῦ ἔστι κἀὶ 
- ) 5 2 ^ 1 €(/« » Lu 

τῆς εἰς αὐτοῦ ἀγάπης καὶ ὑπὲρ ὅλου TOU ἔξτους. FTÀÉOY 

0é ὑπὲρ [τῶν] ἀδελφῶν τῶν ὁιιοπίστων, εἰ τύχοι, καὶ 
ὑπὲρ γυγαιχῶν xol τέχγων καὶ πατρίδος xa ὅτι αἰωγία 

4002. 4003. παρακαλοῦσι factum in A ex παρακολουϑοῦσι || παρακολου- 

ἡοῦσιν P, || 4004. δὲ καὶ A || χαντάτορας M W, στρατοκήρυκας AP,E || 4005. 

τινὰ MWP,; AP,E aldunt καὶ διεγείροντα || 4006. ἀναμεμνήσκοντας} cf. 

108. || τῶν μισϑῶν MW; in AP,E τὸν μισϑὸν legitur post πίστεως || 4007. 

βασιλέων M || τινῶν MWAEE || εὐτυχιῶν AP, E || 4008. προσγεγενημένων P, | 

ἐστὶ A, ἐστὶν E || καὶ prius om. ἘΠῚ] 4010. τῶν prius habent W et Meursii 

codex tert, omm. ceteri || τύχη AP,E. 

ὕπερ μέλλουσι παϑεῖν αὐτοί, πάσχουσι χαὶ ἐχεῖνοι χαὶ ob λέγουσι πρὸς αὐτοὺς λόγον μόνον, 

εἰς δὲ τὸν χαιρὸν τοῦ πολέμου ἵστανται παρέξω χαὶ ϑεωροῦσι. 

7l. ὀφείλουσι δὲ οἱ τοιοῦτοι ἄνδρες ἐρείλίζειν τὸν στρατὸὺν διηγούμενοι αὐτοῖς τὸν 

ἰσϑὺν τὸν παρὰ ÜtoU χαὶ τὰς ἐκ τοῦ βασιλέως εὐεργεσίας " ἀλλὰ καὶ νίκας τινάς, ἃς 

ἐνίχησε χατὰ πολέμους ὁ στρατηγός, καἀχείνας ὀφείλουσι τότε ἀναμιμνήσκειν αὐτούς. τοῦτο 

γὰρ ἐπὶ πλέον αὐτοὺς διεγείρει. καὶ ὅτε ὑπὲρ τοῦ ϑεοῦ ἐστιν τὸ ἀγωνίζεσδαε ὑπὲρ τὴς εἰς 
» M » , , ^ e - Mq x * ! DM [9 LJ » € , )v ^ 

«Prova ἀγάπης καὶ ὑπὲρ ὕλου τοῦ εὔνους ἡμῶν, πλὲον δὲ ὑπὲρ τῶν "μετέρων ἀδελῳῶν 

τῶν ὁμοπίστων xci ὑπὲρ τῶν γυναιχῶν καὶ τέκνων xci ὑπὲρ πάσης ἡμῶν τῆς πατρίδος καὶ 

1597. ἐπιπλέον C, 

4005 

4010 
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19. Περὶ διπλὼν βάνδων. 1. ἐπειδὴ δὲ καταγοοῦμεν rovc 
E - / - ECC D - 2 , E - 

στοχασμοὺς τῆς ποσότητος τοῦ στρατοῦ ὑπὸ τῶν ἐναντίων διὰ τοῦ 
b] - ς - " - , 7 2 E . 7, C 

αριξμοῦ ὡς ἐπίπαν τῶν βαάνδων γίνεσξεαι, ἀναγκαῖον λογιξζόμεξα 
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uereu ἢ urmt TOY ἀριστευόγτων χατὰ πολέμους ὑπὲρ 
τῆς TOT ἀδελρῶν ἐλευξερίας xal Ori κατὰ TOY τοῦ Ξεοῦ 
ἐχπρῶν ὃ τοσοῦτος ἀγὼν καὶ ὅτι ἡμεῖς μὲν τὸν StÓT 
ἔχομεν φίλον τὸν ἔχοντα ἐξουσίαν τῆς ῥοπῆς τοῦ πο- 
λέμου, éxeirou δὲ ἔναγντίον αὐτὸν ἔχουσι διὰ τῆς εἰς 
αὐτὸ; ἀπιστίας x«i εἴτι ἕτερογ τούτοις ὅμοιον ἔπι- 
γοούγτας ποιξίσπαι τὴ» προτρεπτιχὴ; νουξεσίαν. πολλὰ 
γὰρ ἰσχύει τοιοῦτος λόγος εὐχαίρως γιγόμεγος διεγεῖραι 
ψυχᾶς, μάλλον, ἢ χρημάτων πλῆξος. 

12. Ἔτι δέ σοι xai τοῦτο 0) παραλείψω, ἐπειδὴ yao : C ) 4€ 
ÜvrarÓr ἔστι καταστοχάσασξαι τοὺς £rarrloUG τῆς 

e» € / - 9 - ν᾿ - 

ποσότητος TOU ἡμετέρου στρατοῦ Og ἐπιπολὺ διὰ TOU | 
2 € - J »-» 5 ΄ ΩΝ j 

αριπξμοῦ TOY ϑάγδων, ἀγαγκαῖον εἶγαι λογιζόμεξα δύο 

4014. ἔχομεν τὸν ϑεὸν Α P,E || 4015---4016. τῆς τοῦ πολέμου ῥοπῆς A P,E || 

4016. ἔχουσιν Α || 4016 4017. τὴν... ἀπωστίαν AP,E || ὅμοιον τούτοις 

AP,E || 4019. $ inc. in W || λεγόμενος P,E || 4020. πλῆϑος omm. P, Εἰ || 

4021—4022, Pro "Ew ...... καταστοχάσασϑαι AP,E habent: ἐπειδὴ (ἐπεὶ 

δὴ E) δὲ δυνατόν ἐστι διὰ τοῦ ἀριϑμοῦ τῶν βάνδων στοχάσασϑαι (στοχώσα- 

σϑαι E) omissis verbis (4023—4024.) ὡς. . ... βάνδων || 4024. β P, E. 

cr » , ,? ' c , - Ὁ S , , M , c ^ - 2 , 

ὅτε αἰωνία εστὶν | μνήμη τῶν ἀνδραγαϑούντων εἰς τοὺς πολεμίους, ὑπὲρ τῆς ἑλευϑερίας 

τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν καὶ ὅτι πρὸς τοὺς ἐχϑροὺς τοῦ ϑεοῦ ἐστιν ἡμῖν ὁ 
δ ἐν ς - ^ 3^ ^ ^ , * 2r , “ MA er 

móAeuog x«i ὅτι ἡμεῖς μὲν ἔχοντες τὸν ϑεὸν φίλον τὸν ἔχοντα δύναμιν τοῦ δώσειν, ὅπου 
z 1d - » , “- 

βούλεται, τὴν νίχην τοῦ πολέμου, ἐκεῖνοι δὲ ἄπιστοι ὄντες ἐχϑρὸν ἔχουσιν αὐτόν. ταῦτα 
2 , , * ^ * ^ »! c - , c SA E - * 
OgLAovaL λέγειν πρὸς τὸν λαὸν x«i ἄλλα ὁμοῖα τούτοις, ὅσα δύνανται ἐπινοῆσαι πρὸς 

19086 γουϑεσέαν προπτρεπτιχὴν εἰς πόλεμον. περισσύτερον γὰρ ἰσχύει διεγεῖραι ψυχὰς λόγος τοι-- 
οὔτος παρὰ πλῆϑος χρημάτων. : 

72. ἐπειδὴ δὲ δύνανται οἱ ἐχϑροὶ καταστοχάσασϑαι τὸν ἡμέτερον στρατόν, πόσος 

-Ο Co 

[p- 157. M.] 
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" (e / ) E ͵ m 4 » / 

δύο μοι εἶναι βάνθα καὶ ἕκαστον τάγμα, ἕν μεν TO GUSEYTIXÓV, 

τὸ Optilor £m ὀνόματι εἶναι τοῦ κόμητος ἤτοι τριβθούνου ἑκάστου 

τάγματος, ἕτερον δὲ τοῦ ἑκατοντάρχου, τοῦ λεγομένου ἰλάρχου, 
iz , ) [4 n ) / ΄ ' , d » ' [4 , 

* ép ᾧ ἐξ ἴσης μοίρας ἑκάτερα τὰ βάνδα ἔχειν καὶ ἑκάτερα 
^c - € " - " 2 } ^ 

θαστάξζξεσξαι μέχρι τῆς ἡμέρας τοῦ πολέμου. κατ΄ αὐτὴν δὲ 
m € ; 2 . MC P AT A ^ " , d € - 

τὴν ἡμέραν τῆς συμβολὴς τὰ αὐξεντικα καὶ μονόβθαγδα ὑφοῦ- 
e ^ C WE. , 3 S , , 3 - 

o2S04, ὠστὲ μὴ πολλῶν βάνδων ὀρξουμένων qópow ἀπαντᾶν χαὶ 
) , , ^ - - LI - “δ * d , 

ἀγεπίγγωστα γίνεσξμεαι τοῖς ἰδίοις αὐτῶν. ἕντεύῦξεν γάρ δυνατόν 

ἐστι καὶ πολὺν στρατὸν δαίνεσξααι ἐκ τοῦ ἀριξιμοῦ τῶν βάνδων 
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ὅμοια βάγδα xaz' ExaOTrOY τάγμα, EY μὲν τὸ αὐξεν- 
τιχόγ, τὸ ὀφεῖλογ ἐπ᾿ ὀγόμιατι εἶγαι τοῦ χόμητος, ἕτε- 
gor δὲ τὸ τοῦ χεγτάρχου χαὶ «ἀιιρότερα τὰ ϑάγδα 
ϑαστάζεσξαι μέχρι τῆς ἡμέρας τοῦ πολέμου. κατ΄ αὐτὴν 
δὲ τὴ» ἡμέραν τῆς συμβολῆς τὰ αὐξεντικὰ χαὶ μόγα 
δϑάγοα ὑψούσξαι, ὥστε μὴ πολλῶν ϑάγδωνγ ὑψουμέγων 
φύρσι» ἀπαντᾶν ἢ καὶ ἀγεπίγγωστα yireozoa τοῖς ἰδίοις 
αὐτῶ) στρατιώταις. ἐγτεῦξεν γὰρ δυγατόν ἔστι χαὶ 
πολὺν τὸν στρατὸν γαίγεσξαι ἐκ τοῦ ἀριξμοῦ αὐτῶν 

καϑἕκασιον MP, καϑέκαστον W || τάγμα] AP, Εἰ addunt εἶναι || 4025— 

4026. a0).| χύριον AP,E || 4029. a09.] χύρια AP,E | καὶ omm. ΡῈ ll 

4030. jjiv0e] P, addit τοῦ πολέμου || 4031. φύρσιν ἀπαντῶν ex Urbicio ego, 

φύρειν ἅπαντα codd.; similis error apud Urbicium p. 264 Sch. | ἢ omm. 

AP,E || γενέσϑαι MW || 4032. αὐτὸν P,. 

, ͵ ) - ) - E: . ) - T ^ ' 71 et 
ἐστιν, ἀπὸ τοῦ ἀριϑμοῦ τῶν βάνδων, ἀναγκαῖον εἰναι λογιζόμεϑα, ἵνα κατὰ ἕν ἕχαστον 

ΕΣ δύο ὅ 2| $9 " ΠῚ , : , E - t "a" M - T, ὸ 
τάγμα δύο Ouote βάνδα (ώσινν, ἕν μέν, τὸ αὐϑεντιχκὺν τοῦ κόμητος, ἄλλο δὲ τοῦ κεντάρχου, 

"ὦ , δ 30 , ^ c - "n ᾿ , » 4* 
καὶ ἵνα βαστάζωνται τὰ δύο μέχρι τῆς ἡμέρας τοι πολέμου, φαίνεται γάρ ἐκ τῶν πολλῶν 

βάνδων, ὅτέ ἐστι zai πολὺς ὁ στρατὺς ἡμῶν. εἰς αὐτὴν δὲ τὴν ἡμέραν τοῦ πολέμου ὀφεί- 

1809. ὦσιν inserui || 1811. ὅτε Jori C. 

en 
y AS , x 

4025 

41030 

1519 
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xci τῇ ἡμέρᾳ τοῦ πολέμου τὰ αὐδεντικά, ὡς tÜtTÜ)rGOTO, ραί- 
reos. 

Urbicii. |I, 11. Περὶ μανδάτων καδολικῶν. Tor Pao- 

«αϊκὼν ταγμάτων ἰδιαζόγντως. τασοομένγων χαὶ jer o Gouérar εἶτα 
M - - MES M c ΄ » )* 

χαι TOV (600r δεῖ τοὺς ἑκαοτοὺ ἐεεροὺς ἀρχοντας ET LOT EU. GO OG 

CONSTITUTIO XII. 

καὶ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ πολέμου τὰ αὐξεγτιχκά, ὡς εὐεπί- 
γγῶστα, φαίρεσξαι. 

18. Πρὸ δέ τιγῶν ἡμερῶν τοῦ χαιροῦ τῆς συμιβολῆς, 
ὅτε μάλιστα καὶ προγυμγασίαν δεῖ γεγέσπαι τῶν Tt 

᾿ παραγγελμάτων xol τῶν μεριχῶνγ χιγήσεῶγ, Óti τοὺς 

4040 

1615 

ἑκάστης τούρμας ἄρχοντας μεταχαλέσασξαι xol διαλα- 
λῆσαι πρὸς τοὺς TOU ἰδίου μέρους τὰ ἀρμόδια, οἷον 
ὅτε" οὐ μάτην αἱ γυμνασίαι τῶν στρατιωτῶν 
παρᾶ τὲ τῶν παλαιῶν χαὶ τῶν νέων στρατηγῶτ 
ἐξετέσησαν xal αἱ χατὰ τέχνην παρατάξεις 

4034. αὐϑ.} κύρια A P,E || 4084—4035. ἐπίγνωστα E || 4086. πρὸς P, || 

τινῶν MW || ἡμερῶν τινων (τινῶν P,E) AP,E || 4037. γίνεσϑαι P, E || 4039. 

προσχαλέσασϑαι A P,E || 4089—4040. AP,E habent τοὺς τοῦ ἰδίου μέρους 

καὶ διαλαλῆσαι πρὸς αὐτοὺς τὰ ἁρμόζοντα || 4040—4041. οἷον ὅτι] cf, Cecaum. 

48, 17. || 4042, παρά τὲ τῶν νέων καὶ τῶν παλαιῶν A P,R. 

Aovot θαστάζεσϑαι καὶ ὑψοῦσϑαι μόνα τὰ αὐϑεντικὰ βάνδα, ἐπειδή, ἂν ὦσι πολλὰ βάνδα, 
? ^ ^ , - 

ἐμφύρουσι τὸν λαὸν χαὶ οὗ δύνανται γνωρίζειν αὐτὰ οἱ ἴδιοι στρατιῶται. 
D ΄ς τ 

Ὡς ^ ΝᾺ c - - ox ra , [d , ^ ^ ' 
(9. πρὸ δὲ ἡμερῶν τινων τῆς συμβολῆς τοῦ πολέμου, ὅτε πρέπει τὸν λαὸν x«i ποο- E ] HD 0G μου, C 

- , "y - « “ ^ €: ^ - γυμνασϑῆναι εἰς τὰ παραγγέλματα, ὅτε ἁρμόζει μίαν ἕχάστην τοῦρμαν r0 πῶς ϑέλει κινεῖ-- 
^ - ^ LISJ 

σϑαι εἰς τὸν πόλεμον, ὀφείλουσιν οἱ ἄοχοντες μιᾶς ἕχάστης τούρμας συνάξαι τὸν ἴδιον , ox / )ς μας 5 

λαὸν xci προγυμνασϑῆναι εἰς τὸ φυλάττειν τὰ παραγγέλματα x«i διαλαλῆσαι πρὸς αὐτοὺς 
? * - P -j 

M wi otov ὅτε" οὗ παραλόγως γίνονται ὑπὸ τῶν παλαιῶν καὶ νέων 

στῷθτηγῶν αἱ γυμνασέαι τῶν στρατιωτῶν χαὶ «t χατὰ τέχνην παρα- 

1614. τεγῶν C || 1615. τούρμαν C. 

74. 



[ν. 158. M.] 

fol. 30 

64 

καὶ ἐγγράρως παροιμιάσασξαι ταῦτα" εἰ λαγωοὶ διωκόμενοι ἢ ἀλλο 
τι τῶν εὐτελῶν ζῴων ἐν τοῖς κυνηγίοις οὐ πάντως ἔξωϑεν ἔξω τὴν 

pejyur ποιοῦνται, ἀλλ᾽ ἀποβλεπόμενα πρὸς τὸν TÓrOT καὶ τὴν ὁρμὴν 
τῶν ἐπιτιδεμένγων αὐτοῖς οὕτως καὶ τὰς ὑποχωρήσεις ποιοῦνται, --- 
πύσῳ μάλλον ὁεὶ τοὺς ἀνξρώπους ἕν συνέσει ὄντας καὶ ὑπὲρ τοι- 
οὐτου ἀγωνιζομένους προσεχόντως χαὶ τὰς διώξεις καὶ τὰς ὑσπουχω- 

CONSTITUTIO XII. 

xai αἱ €T εὐξείας xai κατὰ χύχλους καὶ τὰ 
ἄλλα σχήματα κεγήσεις. €t Y 40 ἄγρια ζῷα διεω- 
x Ur a, 0LOY ἔλαφοι καὶ λαγφοὶ ᾿ ἄλλο τι TOY 

εὐτελῶν ζῴων ἐν τοῖς κυνηγίοις oU πάντως 
ἔξωϑεν ἔξω xal ἐπ᾽ εὐξείας τὴν φυγὴν soi- 
οὕὔγται, ἀλλ᾽ ἀποβλέποντα πρὸς τὸν τόγογ χαὶ 
τὴν ὁρμὴ» TOT ἐπιτιδεμένων αὐτοῖς οὕτως καὶ 
τὰς ὑποχωρήσεις ποιοῦγται, — πόσῳ δεῖ μάλ- 
λὸν τοὺς ἀνϑρώϊμπους ἔν συνέσει ὄντας καὶ 
ὑπὲρ μεγάλον πραγμάτων ἀγωγιζομέγους 

4044. ci om. Meursii codex tert. || 4045. κινήσεις in A P, Εἰ post χύκλους || 

ζῶα et inferius ζώων codd. || 4046. ἄλλό τι M E, ἀλλότι W || 4049. Verba 

MU. 4051. ποιοῦνται omm. P, E || 4050. £c. abr. ] ἐπιδιωκόντων αὐτὰ A || 

οὕτω A. || 4051—4052. μᾶλλον δεῖ A P,E. 

ταγαὶ καὶ τὸ κινεῖσϑαι ὀρϑὰ καὶ elo κύχλους καὶ εἰς ἄλλα σχήματα. 
ἕ ᾿ ᾿ ; » » T » A. ἾἯΩ ^ ' E 
καὶ γὰρ τὰ ἄγρια ξῷα, otov ἔλαφοι καὶ λαγωοὶ ἢ ἄλλο ré mort τῶν 

μικροτέρων ζῴων, δεωκόμενα οὗ βλέπουσιν ὀρϑὰ μόνον, ὡς φϑά- 

σουσεν, ἀλλὰ καὶ βλέπουσιν πρὸς τὸν τόνον x«i τὴν δρμὴν τῶν δε- 

ωκόντων αὐτὰ καὶ οὕτω φεύγουσι" καὶ ὅπου ἐκεῖνα οὕτω ποιοῦσι, 
x 

πῶς οὐ πρέπει τοὺς ἀνϑιρώπυυς, φρόνησιν ἔχοντας καὶ ὑπὲρ ues á- 

λων πραγμάτων ἀγωνιζομένους, μετὰ προσὺυ χῆς καὶ δεώχεεν καὶ φεύ- 

1632, διωχόμεϑα C, 

4045 

4050 

1620 

1625 
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, 3 x 2 - , n N ς 2 e 2 ' N 

θήσεις «τοιεῖίσξδαν ἕν ταῖς μάχαις καὶ μὴ ὡς ἐπὶ υδατος ἐπὶ τα 
3 D εἰν USER ᾿ E ͵ - € 3o oA ' 2 / o^ - 

ἕμπρος ἡ ἐπὶ τὰ οπίσω, μικράς, ὡς tixÓc, τινὸς ὠξήσεως ἡ τοῖς 
ὃς, ck ᾿ς : e »* E43. ) x 2 ΕΝ ) d x EA SEN: 

ἐχδροῖς γινομένης ἡ sap αὐτῶν ἑπαγομένης, ἀμέτρως ἐκχεῖσξαι 
[47 , € 9, i , € , 

καὶ (οὕτως ἑλαυνομέγνους) κινδυνεύει», ἀλλὰ πάντα ὑπομένει» καὶ 
2c € 4 L4 /^À N 2 c V - eX Y i 

ἕξ οἱουδήποτε τρόπου σπουδάζειν τὸν ἔχξρον νικᾶν. οὐδὲ γὰρ TO 
᾿ 3:47 Y e B E ΄ » - * ? , 2 ΄ 

πρὸς ολίγον ὠξῆσαι τὸν ἑναγτίον καὶ ἀγεῖγαι τελεία τίκη ἐστίν, 

CONSTITUTIO XII. 

προσέχόντως xai τὰς διώξεις καὶ τὰς 0907 0- 
465 070€LG «πτοιεῖσδαι ἔν ταῖς μάχαις, καὶ μὴ ὥσπερ 

emi ὕδατος ἐπὶ τὰ ἔμπροσξεν ἢ ἐπὶ τὰ ὀπίσω 
εὐ γεῦσαι μέχρις, Og eixóÓc, TuTÓG OSTOEOG ἢ 
Τοῖς ἐχξροῖς γινομένης 7 παρ᾽ αὐτῶν ἐπαγο- 
μένης, καὶ ἀμέτρως οὕτως ἑἐλαυονομέτγους κιτ- 

ὁ δυνεύει», ἀλλὰ πᾶντα ὑπομένειν, ὥστε εξ οἱου- 

δήποτε τρόπου σπουδάζειν TAXXT τὸν ἔχϑρόν. 
74. Ovóé γὰρ τὸ πρὸς oAÍiyor διώξαι τὸν 75. 

3 5 A) E 5 2 e 

αν τιον xai «&gcirat τελεία εχ £OcTlT, ουδὲ 

ν 

4056. ἔμπροσϑεν μόνον ἢ AP,E || ἐπὶ τὰ ὀπίσω] ὄπισϑεν A P,E || 4057. 

ὡς εἶχός in AP,E post τέγος (τιγὸς P,E) legitur || 4060— 4061. ἐξοιουδήποτε 

MP, ἐξ οἱουδήποτε A E, εξοιδήποτε W || 4063. ἀφιέναι Meursii codex tert., 

ἀφῆναι P,E. 

γειν εἰς τὸν πόλεμον: οὐδὲ γὰρ ὀφείλουσεν οἱ ἄνδρες εἰναι ὥσπερ 
os τ 2f € c , 2 - ^ c , M 254! , 2^ 

ὕδωρ, tv« ενϑα δομήσει, ἐκεῖ καὶ ὕπάγῃ xci OACcyOY τίποτε. ἂν προ- 
^ 2 2 - » M c - , 

ὦώσωμεν τοὺς ἐχϑροὺς ἢ ἐχεῖνοι ἂν προώσωσιν ἡμᾶς, οὐκ ὀφείλομεν 
T 24 "n Y c , 2 , B , u . " 2 5 

ἰθὺ ἐλαύνεσϑαι καὶ ὑπάγειν ἀμέτρως καὶ éx τούτου κινδυνεύειν, ἀλλὰ 
, -44 c , 1 * - * ; ' S c 

πάντα μᾶλλον UzOHSVELY, [ll πρὸς rOUTO παντὸς τρύπου και c & 61 G c. 1989 Lami. 
- - 2 , 

μηχανῆς νέχᾶν τοὺς xd oovc. 
SJ "Ὁ 2 , , ^ V τῳ el ^ 2 , ^ 

74. οὐδὲ γὰρ τοῦτο ἔστε νέκη τελεέα τὸ διῶξαι πρὸς ὀλίγον τὸν 
^ e z - »! n * * 

ἐχϑρὸν xci ἀφεῖναι αὐτόν, οὐδὲ τοῦτο ἔστε πάλιν τροπὴ τὸ πρὸς 

1628. τίποτε] cf  Psaltes 198. || 1630. ἀμέτρους C || 1681. 1682, παντὸς τοόπου καὶ πάσης μηχανῆς] 

cf. ὀρδίνου vs. 759. || 1633. τοῦτό ἐστι C; item infra. 
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οὐδὲ (τ0) πρὸς μικρὸν ὑποχωρῆσαι καὶ πάλιν ἀντιστραρῆναι ἧττα, 

σλλὰ τὸ τοῦ πολέμου πέρας ἑκάτερα δεικνύειν χαὶ πρὸς αὐτὸ δεῖ 

ἀγωνίζεσξιαι, ἵνα τοίνυν ἐντελεστέρως γιωσξῇ, tí ἄρα ἑνόησαν οἱ 

ἄρχοντες τὰς αἰτίας τῆς λεχεδείσης τάξεως χαὶ γυμνασίας, Ór ἃς 

αἱ τοιαῦται ἐρεύρηνται κινήσεις. δεῖ μετὰ τὴν ἰδιάζουσαν τῶν μερῶν 

γυμνασίαν τάξαι ἅπαξ » τὸ πολιὶ δεύτερον τὴν ὅλην παράταξιν zai 

ἑρμηνεῦσαι αὐτοῖς δι᾿ αὐτῶν τῶν κινήσεων. 

CONSTITUTIO XII. 

- - 3 

τὸ πρὸς MixQór ὑποχωρῆσαι xai πάλιν ἀττι- 
IRAM τ Dow : » " » 

στραφῆγαι ἧττα, ἀλλὰ | ἀπὸ τοῦ πέρατος TOU 
΄ « 7 ν᾿ P] » - 

πολέμου ἑκάτερα δείκτυται χαὶ πρὸς αὐτὸ δεῖ 
ἀγωγίζεσξαι. ταῦτα χαὶ τούτοις ὑμοια τῷ στρατῷ 
OuxAmAcir χρεωστοῦσιν οἱ ἑχάστουι μέρους τουράρχαι 

. " PE * 

καὶ ἰδίως τοῖς ἰδίοις στρατιώταις. 
»» Y Y E t^ - δι Ὁ “Δ 4 Li i9. Σὺ δὲ uera τὴν ἰδιάζουσαν τῶν TOUvOUGQZOT χαὶ 

γυμγασίαν καὶ διαλαλιάγ, ὦ στρατηγέ, τάξεις εἰς τὸ 
«; -΄ DJ D d / v .- 

ἁπαξ ἢ [χαὶ] τὸ πολὺ δεύτερον τὴ» ὅλην παράταξιν 
3 1 " T». 

xai ὁμοίως καταστήσεις αὐτοὺς χαὶ διὰ λόγον xai δι 

4065. ἀλλ᾽ P, || τέλους APP,E || 4067. ταῦτα καὶ τὰ P, E || 4067— 4068. 

διαλαλεῖν ὀφείλουσι τῶ στρατῶ ATP,E || 4069. ^. ἐδ. τ. ἐδ. org.] καὶ ἰδίως 

γυμνάσαι καὶ διαλαλῆσαι στρατιώταις P, || 4070 —4072. παράταξιν) σὺ δὲ ὦ 

στρατηγὲ μετὰ τὸ τοὺς τουρμάρχας ἰδίως γυμνάσαι καὶ διαλαλῆσαι τοῖς στρα- 

τιώταις τάξεις τὴν ὅλην παράταξιν ἅπαξ ἢ τὸ πολὺ δεύτερον A B, τάξιν τὴν ὅλην 

παράταξιν ἅπαξ ἢ τὸ πολὺ δεύτερον; P, || 4072. Codicum MW καὶ eieci. 

ὀλίγον φυγεῖν καὶ πάλιν στραφῆναι, ἀλλὰ καὶ τὴν νέκην καὶ τὴν τρο- 

πὴν τὸ τέλος τοῦ πολέμου δεικνύει xai πρὺς ἐκεῖνο βλέπεεν xai ἡμᾶς 

πρέπει καὶ ἀγωνίζεσθαι. ταῦτα καὶ ἄλλα ὅμοια τούτοις ὀφείλουσε διαλαλεῖν οἱ 

τουρμάρχαε χαὶ κοινῶς πρὺς πάντα τὸν στρατὸν χαὶ Ἰδίως ἕχαστος πρὺς τοὺς ὑποχειρίους 

αὐτοῦ. 

75. σὺ δέ, στρατηγέ, ἄφ᾽ οὗ ποιήσει εἷς ἕχαστος τουρμάρχης ἰδίως γυμνασίαν εἰς 

τὸν λαὺν αὐτοῦ καὶ διαλαλεάν, ὡς εἴπομεν, ὀερείλεις αἶαν ἢ τὸ πολὺ δεύτερον παρατάξαι 

1041. διὰ λαλιὰν C. 

4065 

4070 

1635 

1640 
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12. Περὶ μανδάτων τοῖς τῆς τρῶ της τάξεως διδο- 

uera. Παραγγεῖλαι χρὴ τοῖς τῆς πρώτης ἤτοι προμάχου τάξεως 

ἀρχουσιν, ὥστε τῷ μέσῳ πείξεσξαι “έρει, ἔνδα τὸν ὑποστράτηγον 

συμβαίνει τάσσεσξσαι καὶ ἱσούῦσξαι αὐτῷ καὶ Guo. τὴν συμβολὴν 

soteloS o4. ταύτης δὲ γενομιέγης, jr τραπώσιν οἱ éyS ot, TOUC μὲν 

κούρσωρας σὺν ἕλασίᾳ ὁριεᾶν χατι τῶν ἐχξρῶν εἰς ἐπιδίωξιν ἕως 

αὐτοῦ τοῦ γοσσάτου αὐτῶν, τοὺς δὲ δηρένσωρας ἑπακολουξ εῖν ἐν 

CONSTITUTIO XII. 

ἔργων ἑτοίμους εἶγαι xoi €usteígovc πάγτοτε πρὸς τοὺς 

As στολεμιχοὺς ἀγῶώτας. 
16. Παραγγείλῃς δὲ τοῖς τῆς πρώτης ἤτοι τῆς προ- 77. 

«ἄχου τάξεως ἄρχουσι», ὥστε τῷ LCOQ πείξεσξαι μέρει, 
ἔγξα τὸν ὑποστράτηγόν σου συιιϑαίγει τάσσεσξαι ἤτοι 
τὸν λεγόμενον rÓvy τοῦ Ξέματος μεράρχηῃ» καὶ ἰσούσξαι 

1080 tud καὶ (uu TY συμβολὴν ποιεῖσξαι. [ν- 159. M. 

. Καὶ ταύτης yerouerigs, ear τραπῶσι» οἱ ἕχξροί, 78. 

τοὺς μὲν χούρσωρας G'r ἑλασίᾳ ÓQtar AUT. αὐτῶν εἰς 
ἐπιδίωξιν ἕως αὐτοῦ τοῦ φοσσάτου αἰτῶν, τοὺς δὲ 

4076. παραγγείλεις W E, παραγγείλας P, || 4076—40'7. ἤτοι τῆς προμάχου 

omm. AP,E || 4077. παρατάξεως P,E|| μέρει πείϑεσϑαι A P,E || 4078. ἔνϑα] 

ὥστε P,E || ὑποστρατηγόν MW || 4079. τοῦ om. P, || 4081]. γινομένης 

AP,E || àv P,E || 4082. κούρσορας M. W. 

x ' - ' PEN 73 - «JF ' LESS Y c 
ὅλον τὸν στρατὸν καὶ χαταστῆσαι αὐτοὺς καὶ ἀπὸ λόγου xci ἀπὸ ἔργου πρὺς τὸ εἰναι ἕτοί-- 

Ἴ m " n 
uove zcL ἐμπείρους πάντοτε clo τοὺς ἀγῶνας τοῦ πολέμου. 

46. παράγγειλον δὲ τοὺς τῆς πρώτης παραταγῆς ἄρχοντας ἥγουν τοὺς τοῦ ἀριστεροῦ 
, - 3E - - ^ ^ - 

145 μέρους χαὶ τοὺς TOU δεξιοῦ, ἕνα βλέπωσι ποὺς τὸ μέσον μέρος x«l πείϑωνται αὐτῷ καὶ 
ἰσάξ 3v. Diui τῇ 4 og ΕΞ ἡν ΟΠ γὴν V: a2 εις εἰς, Νὰ ^ 
ἰσάξζωσι πρὺς αὐτὸ x«i cv τῷ ἅμα ποιῶσι τὴν συμβολὴν πρὺς τοὺς ἑχϑρούς" εἰς γὰρ τὸ 

; [ NS B 
μέσον μέρος OqcíAst στήκειν |j δευτέρα κεφαλή. 

c 1 ; ds RS z CV " Ὁ , i3 Y 
7i. γινομένης δὲ τῆς συμβολῆς τοῦ πολέμου, ἂν τραπῶσιν OL ἐχϑοοί, ὀφείλουσιν OL 

2 2 - ἣ e EROS .: , " 
προχουρσάτορες OL προτρέχοντες ἕχ τῆς παραταγῆς κατὰ τῶν ἐχϑρῶν, ὅταν φύγωσιν, 

2 . 9* 
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᾿ ^ M e ἂν J C - € , , 

τάξει χαὶ μὴ) ἀπομένει, ἵνα τῶν ἔχξρῶν, ὡς εἰκός, ἀγτιστρεγο- 
iz » A - , « , g - v , 

“μένων * xa&r ta; δυτηξώσιν βαστάσαι οἱ χούρσωρὲες, Cx τοῦ πλησίον 
5 ἢ 4, ,t c ' » . 

εἷς τοὺς OÜnprroopac καταγεύγοντες πάλιν ἑαυτοὺς ανακαλέσωνται. 
9 5 ) - - Ϊ- - » "m » LI €! e, » 

εἰ μέντοι ἕν αὐτῇ τῇ "συμβολῇ συμβῇ ἢ ἕν μέρος ἡ τὰ 040 Gra- 
ed e ΩΝ EM AA ; MET i IDEEN pL τραπῆναι, ὑποχωρεῖν (τοὺς κούρσωραςφ) ὡς ἐπὶ τὴν δευτέραν τάξει 

) ^ » , ΄ , » , * 

ἐπὶ £r gj δεύτερον σαγιττόβολον καὶ πάλι" arrioTQCptOS O4 κατα 

CONSTITUTIO XII. 

διρέγσωρας ἑπακχολουξεῖν ér τάξει xol μὴ ἀπομέγειν, 
ἵγα τῶν ἐχξρῶνγ, ὡς εἰχός, ἀγτιστρεφοιιέγον, ξὰν πὴ 
δυγηξῶσι» ϑαστάσαι οἱ χούρσωρες, €x τοῦ πλησίον εἰς 
τοὺς διρέγσωρας χαταγεύ)ογτες πάλι» ἑαυτοὺς «ra- 

χαλέσογται. 

18. "Edv μέντοι ἕν αὐτῇ τῇ OvugoAm συμβῇ ἢ 8r 
“έρος ἢ τὰ 040 τραπήγαι, ὑποχορεῖν τοὺς χούρσωρας 
ὡς ἐπὶ τὴ» δευτέραν τάξιν ἐπὶ er ἢ) δεύτερον σαγιττό- 
goAor χαὶ πάλι» ἀντιστρέρεσξαι κατιὶ τῶν ἐχξρῶνγ, τῶν 

4084. διφένσορας M W || 4086. δυνηϑῶσι P, || κούρσορες M'W || 4087. 

διφένσορας MW || 4087—4088. ἀνακαλέσονται P, E || 4089. συμ} omm. P,E || 

4090. κούρσορας M. W || 4091. δεύτερον) δύο A, |? P,E || 4091—4092. σαγιιό- 

βολα A.P,E 

ἐλασίᾳ. διώχειν ἕως τοῦ φοσσάτου αὐτῶν. ot δὲ δειφένσορες αὐτῶν, οἱ éxoAovikobvreg ὀπίσω 

μετὰ συντάξεως πρὸς ἐχδίχησιν αὐτῶν, ἂν ἄρα καὶ τραπῶσιν, ὀφείλουσιν ἀχολουϑεῖν πετὰ 

συντάξεως xci μὴ ἀπομένεινν ἵνα ἀντιστραφῶσιν οἱ 2yool, ὡς ἔτε «φεύγουσι. καί, (ἂν) 

οὐ δυνηϑῶσι βαστάσαι αὐτοὺς οἱ προχουρσάτορες, καταιρεύγουσιν εἰς τοὺς δεφρένσορας, 

ἔχοντες ἐγγὺς αὐτούς, xal πάλεν ἵνα συστα ϑῶσι. 

78. ἂν δὲ συμϑῃ εἰς αὐτὴν τὴν συμβολὴν τοῦ πολέμιον ἢ τραπῆναι ἢ ἕν μέρος ἢ τὰ 

τρία, παράγγειλον τοὺς πρυχουρσάτορας, ἵνα ὕπο χωρῶσιν ὡς πρὺς τὴν δευτέραν παραταγὴν 
z y» TS , "m " - 1 ' ᾿ V H J 

ὡς ἄχρι ἑνὺς ἢ δύο σκγιτοβόλων καὶ πάλιν ἵνα ἀντιστρέξρωνται χατὰ τῶν ἐχϑιρῶν, πάλεν 

1650. ὡς C || δεψφένσωρες C || 1651. τρα πῶσ C[| 1652. ὧν inserui ||] 1658, προχουρσάεωσες C || δεψφέν- 
σώωρας C || 1858, προχουυσάτωρας C. , ^ 

4085 

4090 

1650 

1655 



4005 

4100 

1660 

69 

» : - - ς ; ἘΠ An 215 e τὼ, 4i / : 
τῶν ἐχξρῶν, τῶν ἁρμοθίων καὶ ovrizeor porov 1T0t πταραγγελιάτωι 
. , ν y Qe e : M V ) ^ ΄ λεγομένων. καὶ εἰ μὲν δυνηδῶσιν εἷς βυγὴν τρέψαι τοὺς ἐχϑρούς, 

. )} » - ELSE ὦ / € - / 2 

(διώκειν κατ᾿ αὐτῶν,) " ἕπεί τοί γε ὑποχωρεῖν καὶ πάλιν ἀντιοτρέ- 
E O^ ER τ ἊΝ M E] - Wr / ) τ 

βέεσξαιν" εἶ δὲ osa ἡ δεύτερον ἐγχειροῦντες un ἰσχύσωσιν ἀντωπῆσαι 
i à / 1 eS UE jJ MORAN UA ΔΎ UNE τοὺς ÉySQoUc, τότε τῆς δευτέρας τάξεως ἑπιρξαζούσης" καταρεύγειν 
mE EP s MP LM umane vetirp  eTEDÉ CE A AUS πρὸς αὐτὴν χαὶ δια τῶν εὐκαίρων αὐτὴς χωρίων παρέρχεσξαι xoi 

- ey / ) 2 V c / - ? 

ép τῷ μεταξὺ διαστήματι κατ΄ οὔρᾶν τῆς δευτέρας καὶ τῆς τρίτης 

τ Οἵ, Hatzidakis p. 397. 

CONSTITUTIO XII. 

GvrQzor xci dc«QuoÓtor goror ἤτοι παραγγελμάτων 
4eyouéror. 

i9. Καί, εἰ μὲν Óvrizoo0tw εἰς φυγὴ» τρέψαι τοὺς 
5 - 1 3 2 Ὁ 2 c - 

eySgoUg, διώχει» xaT αὐτῶν, ἐπεί τοί y6 ὑποχωρεῖ» 
C c f * / 2 y^ TA de : 3 s UIDES SÍ 5 Re) 

καὶ πάλι» ἀντιστρέφεσπαι" εἰ δὲ ἁπαξ ἢ δεύτερον €y yet- 
: ONSE m PEU goUrTec μὴ (GyVOO0iT ἀγτωξῆσαι τοὺς ἐχϑρούς, τότε 

ὡς 1 f Ξ d S GT. 35V τῆς δευτέρας τάξεως ἐπιφ-αγτούσης καταφεύγει» πρὸς 
3 Y e 3 2 - Ξ 

αὐτή», xal διὰ τῶν εὐχαίρον αὐτῆς χωρίων πιαρέρχεσξαι 
xal ἐγ τῷ μεταξὺ διαστήματι κατὰ οὐρα τῆς δευτέρας 

4096. κατ᾽ αὐτῶν] αὐτοὺς AP,HE|| ἐπεί vot ye M.W (cf. Preuschen p. 414.), 

ἔπειτα Meursii codex tert, εὐ δὲ μὴ AP,E || 4098. ὠχύσουσιν A. || 4100. 

εὐκαίρων omm. APB,E || ταύτης A P,E || διαχωρισμάτων AP,E || 4101. κατὰ 

οὐρὰν] A. P,E addunt ἤγουν ὄπισϑεν. 

ΕῚ D c " TRE ' » aba 4 ct ' στ τὰς ΄ S εἰς τὰς ὑποχωρήσεις ταύτας χαὶ | εἴς τ᾽ ἀντιστρέμματα ἵνα λέγωνται ct ἁρμόδιοι φωναὶ 
: * ; 

x«l τὰ παραγγέλματα, ἅπερ ἀνωτέρω εἴπομεν. 

79. χαί, ἂν μὴ δυνηϑῶσιν οἱ προχουρσάτορες τρέψαι τοὺς ἐχϑρούς, ἕνα διώκωσιν 
2 , » 1 ^ [4 c —- ^ , 2 , , SN , » V , V αὐτούς, εἰ, δὲ μή, ἵνα ὑποχωρῶσι καὶ πάλιν ἀντιστρέφωνται. (εἰ 02) μίαν ἢ δευτέραν δοχι- 

f » - Y 
μάζοντες x«i (οὕτως) οὐχ ἰσχύσουσι τρέψαι αὐτούς, τότε ἐπιρϑανούσης τῆς δευτέρας 

- ! - ζ E - 
παραταγῆς ἵνα χαταφεύγωσιν εἰς αὐτὴν καὶ διαβαίνωσιν εἰς τὰ χωρίσιατα αὐτῆς καὶ ἵνα 

, - ^ 3i ^ - ^ 

γυρίζωνδαι ὀπίσω αὐτῆς εἰς τὸν εὔχαιρον τύπον κατὰ μέσον τῆς δευτέρας παραταγῆς καὶ 

1661. μίαν ἢ δευτέραν] cf. Soph.? p. 427. 

δὁῸ. 

fol. 30" 



S1. 

[p. 160. M.] 

τῷ 

ἐξελισσομένης ἅμα τῇ ὀευτέρᾳ τάξει ὁρουγγιστὶ τοῖς ἐχξοοὶς ἕπεέρ- 

γεσξαι καί, éur τραπῶσιν, ἕττακολουξ εἴν αὐτοῖς ὀξέως. 

18. Περὶ μανδάτων τοῖς πλαγιοφύλαει διδομένων. 

H«odo, γγεῖλαι δὲ xui τοῖς πλαγιογύλαξιν, ὥστε, ἐὰν μὲν μακρύτερον 

εὑρεπῆ τὸ αντὶς χέρας, σπεύδειν ἐπὶ κέρας, τοῦτ᾽ ἔστιν ἕπὶ σκου- 

τάριν, κλίνοντας συγεχτείγεσξιαι (αὐτῷ, fro. ui ὑπ᾿ αὐτοῦ χατα- 

χύκλωσις τῷ μέρει γένηται, εἶ δὲ * χκοντύτερον εὑρεξδῆ, σπεύδειν 

CONSTITUTIO XII. 

χαὶ τρίτης ἐξελισσυμέγης (ua τῇ δευτέρᾳ τάξει δρου)- 
γιστὶ 7) οὐ» ὅιιοῦ, TTE UÉTOZ, τοῖς ἐχξροῖς ἐπέρχεσξαι 
καί, εὰν τραπῶσι», ἑπαχολουξεῖν αὐτοῖς ὀξέως. 

80, Πιαραγγείλῃς δὲ καὶ τοῖς πλαγιοφιύλαξι», ὥστε, 
ἐὰν uir uaxoóregor | εὑρεξὴ τὸ «rro κέρας, σπουδά- 
ζει} ἐπὶ χέρας, τοῦτ᾽ ἔστι» ἐπὶ σχουτάριν», κλίγογτας 

συγεκτείγεσξαι au TQ, ra «ἡ ὑπ᾽ αὐτοῦ X(GTQXUXAGOLG 
τῷ μέρει γέγηται, εἰ δὲ xorróréQor εὑρεπῆ τὸ ἀγτὶς 
χέρας, σπουδάζειν μηγοειδῶς ἤγουν κατὰ ἡμικύκλιον 

4102. καὶ τρίτης] παρατάξεως ΑΕ || ἐξελισσομένους A P,E || ? P, || 

4102— 4103. δρουγγισιὶ ἤγουν omm. AP,E || 4103. ὁμοῦ καὶ A P,E || 4105. 

παραγγείλεις MW P, E || 4106. ἀντὶς} cf. Psalles 84; ἄντις MW, τῶν ἐναντίων 

A.P, E, item infra (4109.) || 4107. τοῦὔτἔστιν M, τοὔτέστιν" E, τουτέστιν WAP, || 

σκουτάριον A Py, σκουταρίων E || κλίνονται E || 4109. μέρη P,E || 4110. ἤγουν 

“ματοειδῶς A P, E. κατὰ ἡμικύκλιον) ἥποι σιγᾳ 

τῆς τρίτης, πλὴν μετὰ συστάσεως ἵνα γυρίζωνται πρὺς τὸ μὴ ἐμᾳῦραί τινα τὸν τόπον καὶ 

τὴν τάξιν αὐτοῦ. καὶ ἵνα συνεπαίρωσι τὴν δευτέραν παραταγὴν καὶ ἐπέρχωνται κατὰ τῶν 

ἐχϑρῶν, πλὴν (re ὧσι πυκνοὶ xci ἐσφιγμένοι xal, ἂν τραπῶσιν οἱ ἐχϑροΐ, ἵνα ἐπαχολου-- 

ἡῶσιν αὐτοῖς τα χέως. 

BÓ. παράγγειλον δὲ χαὶ τοὺς πλαγεοιρύλακας, ἵνα, ἂν εὕρεϑῇ μακροτέρα Jj ἄκρα τῆς 

ταραταγῆς τῶν πολεμίων, χλίνωσιν ἐπὶ σχουτάριον χαὶ ἁπλώσωσε χατὰ τὰ ἴσα αὐτῶν πρὸς 

ro μὴ χυχλωϑῆναι παρ᾿ αὐτῶν τὸ ἡμέτερον μέρος. ἂν δ᾽ εὕρεδῇ χοντοτέρα ἡ ἄχρα τῆς 

παραταγῆς τῶν πολεμέων, ἵνα σπουδάζωσιν οἱ πλαγεοφύλακχες ἐπιχλίνεσϑαι καὶ ποιεῖν ὡς 

1605. ἐμ φῦραι nvà C, 

1105 

4110 

1610 



4115 

. γείλεις MW P, E || 4117. μέχρισου M, μεχρισοῦ W | 

1615 

71 

- , Ce 2 , 3» / » 7, 

“ηνοειδὼς ἐπικλίνεσξη αι καὶ ἑμπεριλαμιβάνειν αὐτό, πρὶν ἢ τὸ μέρος 
: C^ CP) n C. Ἂν ^t c r 

γξάσαι συμβάλασξαι," τοῦτ ἔστι», Or ὧν μέλλῃ ἢ por τὴς OULL- 
Son 2 QE ΕΝ E ndo POR ΕΘ ὩΣ Ξ ϑολὴῆς γίνεσσσαι, εἰ δὲ ἰσον, μένειν» ἐν τῇ ἰδίᾳ τάξει ὡς δηγένσωρας 

καὶ συμβάλλειν μετα τοῦ μέρους. 
- € - / 

14. Περὶ μανδάτων τοῖς ὑπερκερασταῖς διδομένων. 
- NX » c - e ; r3 ; 

Ἱ]αραγγεῖλαν δὲ καὶ τοῖς ὑπερκερασταῖς, Ort, μέχρις οὐ γένωνται 
€ 2 ^ € Δ] i] , s - - ὧν 

οἱ ἐχξιροὶ ὡς ἀπὸ δίο ἢ τριῶν σαγιττοβόλων τῆς παρατάξεως, λελη- 

! Of. Psaltes 211 ; adde Cecawm. 65, 23. 

CONSTITUTIO XII. 

3 E) 5 - 

ἐπιχλίγεσξαι xal 6euseguAmugeareu αὐτὸ ἔσωξεν, πρὶ» 
» N , cede MA *J τς ΑΒ ΘΝ [P 

ἢ τὸ μέρος φξάσῃ συμβαλεῖν, TOUT ἔστιν, ὃτ΄ (T U£LAD 
ἢ φωγὴ τῆς συμβολῆς γίτεσπαι τῆς μιάχης, εἰ δὲ ἴσον 
» » / 2 SE e ΟΣ xus ADT T 

ἑστὶ TO αγτίς, UéreuY ὃν T» ἰδίᾳ raEtL ὧδ διφεγσωώρας 

καὶ συιιϑάλλειν μετὰ τοῦ μέρους. 
81. Π;Ἂαραγγείλης δὲ καὶ. τοῖς ὑπερχερασταῖς, ὅτι, 
, m , P) c 3 N 

uéyQug οὐ γένωνται οἱ ἐχξροὶ Og ἀπὸ δίο σαγιττο- 

4112. φϑάσε ἍΜΑ, ἘΠ, φϑάση Meursii codex tert.; cf. ex. gr. Aeneas 

Tactieus (ed. Schoene) 1280 et 1301. (app. crit.) || τοῦτἔστι» M, τουτέστιν W A P, E || 

ὅταν WAE | Al13—4114. ioór ἐστι E || 4114. ἐστὶν MP, ἐστιν W || ἄντις 

MW, ἐναντίον AP,E || ἰδ. τ.] διατάξει Ei || διφένσορας MW || 4116. παραγ- 

γένονται M, γεγόνται W || 

p P,E || 4117—4118. σαγιτοβύλων A. P,E. 

σίγμα xci περιλαμβάνειν ὀπίσω τοὺς πολεμίους, πρὶν φϑάσει τὸ ἀριστερὸν μέρος συμβαλεῖν 
» x 7 c 299) Ι EE D 2. ς xc CDS S - , 

εἰς τὸν πόλεμον, οἷον, ὅταν ἅπάρτι || μέλλῃ γίνεσίγαι ἣ φωνὴ τῆς συμβολῆς τοῦ πολέμου. 
» c τ: M » -“ , ^ 2! - - ES Ἵ , cr τ » εἰ, δ᾽ ἐστὶν ἴσον τῶν πλαγιορυλάκων τὸ ἄχρον τῆς παραταγῆς τῶν πολξδμίων, tv& ὦσιν εἰς 

d d Pj € “ “ 

τὴν ἰδίαν τάξιν ὡς δεφρένσορες χαὶ συμβάλωσι πόλεμιιον ἐν τῷ ἅμα μετὰ τοῦ ἀριστεροῦ 
, * 

μέρους πρὸς τοὺς ἐχϑ)οούς. 
᾿ rre Uf 2 

81. παράγγειλον δὲ καὶ τοὺς ὑπερχεραστάς, ἵνα, ἕως οὗ ἔλϑωσιν oL ἐχϑροὶ ὡς ἀπὸ 
δύο σαγιτοβύλων ἣ τριῶν τῆς παραταγῆς, παραχολουϑῶσι, χρύφα τῷ δεξιῷ zéocrt ἤγουν 

1673. σίγμα C || 1675. ἔστιν C || 1676. ἐντωάμα C. 

92; 

ὁ. 832, 

c. 1292 Lami. 



o. 

12 

Ξότως “ἡ ἤγουν χρύγα᾽ παρακολουδεῖν TQ δεξιῷ κέρατι, τοῦ μὲν ἑνὸς 

τάγματος ἐπὶ μέτωπον ἔχοντος τοὺς δεκάρχας ἢ πεντάρχας (ἀρκοῦσι 
yup καὶ ἀπὸ πέντε τὸ βάξος, ἐάν εἶσι χρήσ μοι), τοῦ δὲ ἑτέρου 
Üpovyywori ὕπιοξεν αὐτοῦ ἀκολουξοῦντος. τὰ δὲ βϑάνδα ἤτοι τὰς 

^ L| - L| » CN i] - »)€-* 3 * "1 - 

κεραλας αὐτῶν “ ορξας χρατείν, ἀλλα ἐπικεχλιμένας ἑως χαιρου, 

! ὡς γράφει codd. 

T :Λ΄΄΄΄σ τ τ  -ππσΠΕὺὰόσ---.--;---΄. οο----------- 

CONSTITUTIO XII. 

δόλων ἢ τριῶν τῆς παρατάξεως, λεληξότως xc χρύφα 
παρακολουξεῖνγ τῷ δεξιῷ κέρατι, τοῦ μὲν ἑγὸς τάγματος 
ἐπὶ μέτωπον ἤγου» ἔμτπροσξεν ἔχοντος τοὺς δεκάρχας 
ἢ πεγτάρχας (ἀρκοῦσι γὰρ ἀπὸ πέντε πόνων τὸ ϑάξος, 
ἐάν εἰσι χρήσιμοι), τοῦ δὲ ἑτέρου τάγματος δρου) γ ιστὶ 
j;ovr πυχγῶς χαὶ διιοῦ ὄπισξεν αἰτοῦ ἀκολουξούγτος. 

82. Τὰ δὲ βάγδα ἤγουν τὰς χεφαλὰς αὐτῶν. μὴ 
- 3e: ) “ , €^ , 

ὀρξὰς χρατεῖ», ἀλλὰ ἐπικεκλιμέγας, ἕως καιρὸς y €YIyTOu us 

4118. ; P, || λεληϑότως καὶ xQÜqo ego, κρύφα καὶ λεληϑότως AP,E || καὶ 

κρύχα omm. MW, qui pro iis verbis inserunt χρὴ || 4120, ἐπιμέτωπον codd. || 

ἔχοντας MW || 4121. 7 P, || “μόνον AE || 4122. ὧσι P,E || 4123. πυκνοὺς M W || 

ἀκολουϑοῦντος Meursii codex tert, ἀκολουϑοῦντας MW, ἀκολουδϑεῖν AP,E || 

4125. ὀρϑᾶς M || ἀλλ᾽ AP,E || ἐπικεκλισμένας E. 

r ἄχρῳ τῷ δεξιῷ τῆς παραταγῆς, ἐπεὶ δὲ δύο ϑάνδα εἴπομεν ἵνα ὦσιν ὑπερχερασταί, 

ὀφείλουσι παραχολουΐ)εῖν οἱ μὲν τοῦ ἑνὺς τάγματος συντεταγμένοι, ἔχοντες εἰς τὸ μέτωπον 

ἔμπροσϑεν τοὺς δεχάρχους ἣ τοὺς πεντάρχους. καὶ γάρ, ἂν μὲν ἔχῃ δέκα τὸ πάχος τῆς 

παραταγῆς, εἰσὶν ἔμπροσδϑεν εἰς τὸ μέτωπον οἱ δέκαρχοι, εἰ δὲ ἔχει πέντε, εἰσὶν ἔμπροσϑεν 

εἰς τὸ μέτωπον οἱ πένταρ χοε" ἀρχοῦσε γὰρ πὸ πέντε μόνων τὸ πίχος, ἂν ὧσε χρήσιμοι. 

τοῦ δὲ ἄλλου τάγματος ἵνα ἀχολουϑῶσι χωρὶς συντάξεως πυχνοὶ xci ἐν τῷ ἅμα October 

αὐτῶν. 

82, τὰ δὲ βάνδα οὐχ ὀφείλουσι βαστάζειν doct, ἀλλὰ ἐπιχλέίνειν τὰς κειραλὰς αὐτῶν, 

1685. ἐνεωάμα C, 

ETC N 

4120 

1125 

1680 " 

" 



4150 

1690 

$ ' ' , ) ᾿ - ) d Y ) / 

εἷς τὸ μὴ προγαίΐίνεοξαι αὐτὰς τοῖς ἔχξροις καὶ ἐπιγιγωσκέσεαι. 

: E AER 1 P CEUT ra 3 2 WE SNUS- eT ἼΣΗ: Εν ; 
καί, ἕαν “μαχρότερον TO ἀντὶς κέρας cogezi, πρότερον Fm χέρας 

- » 27] ) , n J'en - vi es - , 

χλίώνεσξαι, τοῦτ᾽ ἔστιν ἐπὶ κογτάριν, xol ὀλίγον τοῦ δεξιοῦ μέρους 
- : , - , τὰ er 

fr τῷ περι-ττατεῖν ἐμιβραθυνοντος παρεχτεῖναι μέχρις οὐ καὶ ἡκμισι 
LE - ) e E / 

σαγιττοθόλου τοῦ ὑπερθάλαι τὸ ἀντὶς κέρας" εἰδ᾽ οὑτὼς ἕχνευσοντας 

CONSTITUTIO XII. 

χρείας TOU paireozau αὐ τίς, εἰς TO μὴ προφαιγόμεγα 

τοῖς ἐχξροὶς ἐπιγιγώσχεσκιι καὶ «ἄλλον ἐπιβουλεύεσξαι 

ὑπ᾿ αὐτῶν τοὺς χρατούγτας αὐτά. 
83. Καὶ ἐὼν» uaxgórtgor τὸ ἀγτὶς χέρας εὑρεξῇ, 

πρότερον ἐπὶ κέρας χλίγεσξπαι, τοῦτ᾽ ἔστι» ἐπὶ xorra- 

ρι», καὶ ὀλίγον τοῦ δεξιοῦ μέρους ἕν τῷ περιπατεῖν 
ἑιιβραδύγογτος παρεχτεῖγαι μέχρι(ς ov) xai uit 
σαγιττοβόλου διὰ τὸ ὑπερβάλαι τὸ ἄγντὶς κέρας᾽ EX. 

4126. φραίνεσϑαι E || 4127. τοῖς ἐχϑροῖς ἐπὶ in A in ras. 20 fere litte- 

rarum || 4129. ἀντὶς κέρας ego, ἀγτισκέρας M, ἄγτισ κέρας W, τῶν &vavriov 

κέρας A P,E || 4130. τοῦὔτἔστιν M, τοὔτέστιν W, τουτέστιν A. P,E || 4130— 

4131. iri κοντάριον (en. P,) A P,E || 4132. μέχρις οὗ ego ex Urbicio, u£zot 

codd. || ἡμίσεως P,E || 4133. σαγιτοβόλου P,E || ὑπερβάλλειν Meursii codex 

tert, περιβαλεῖν A P,E || ἀντὶς] ἐξεναντίας A.P,E || ἀντισκέρας M, ἄντισ κέρας 

W || 49^ M. 

ἕως οὗ γένηται χρεία φαίνεσϑιαι αὗτά, ἐπειδή, ἂν ἴδωσι πρῶτον | αὐτὰ οἱ ἐχϑροί, ἐπιτη-- 

δεύουσι πρὺς τοὺς κρατοῦντας αὐτά. 

83. εἰ" δὲ εὑρεϑῇ πιαχρύτερον τὸ («oov τῆς παραταγῆς τῶν πολεμίων, παράγγξειλον 

τρέχειν καὶ περιπατεῖν, ἵνα χλίνωσιν ἐπὶ χοντάριον καὶ ἐμβοαδύνωσιν ὀλίγον τὰ ἄκρα τῶν 

χρατούντων τοῦ δεξιοῦ πέρους, ἵνα ἁπλώνωσιν ἐχεῖνοε ὡς ἄχρι ἡμίσεως σαγιτοβόλου διὰ 

τὸ γενέσϑαι μακρύτερον τὴν παραταγὴν αὐτῶν παρὰ τὴν παραταγὴν τῶν πολεμίων, ἢ, ἂν 
c » - 2r - , !-44 x » 

ἐχνεύωσι χατ᾿ αὐτῶν xci ὡς ἔτι περιχυκλοῦσιν αὐτούς, ἵνα ἀναγγέλλωσι τὸ ξἕξελϑ᾽ s 
ET ^ , WB X , , , bc , c E] , » ^ E * ex 

1895 χαὶ ἐπειδὴ δύο τάγματά εἰσιν OL ὑπερχερασταὶ, ὡς ἀνωτέρω ELZTOLCEY, χαὺ TO μὲν ἕν περι- 

1688—1689. ἐπιτηδεύωσι C || 1692. ἡμίσεος C || 1694. πυκνεύωσι C || 1695. τάγματα εἰσὶν C. 

10 

e 4. 

[v- 161 

fol. 

M.] 

3l* 



95. 

74 

XOT αὐτοῦ xoà xexhorrrac σημαίνοντος * exi! xoi ἑπαγεῖναι κατὰ 

τοῦ νώτου τὸν λανξάγοντα Ogobyjov ἄγνω Txera^ ἑλασίας ὀξείας, 
τρεπομένων δὲ τῶν ἐχξρῶν μὴ ἐπιδιώκειν τοὺς γεύγοντας, ἀλλ᾽ 
εὐξέως κατα τοῦ νώτου τῶν ἱσταμένων ἔρχεσξιαι ἅμα τῷ ἑτέρῳ 
τάγματι, εἶ δὲ orrórcQor, εὐξέως ἔχ τοῦ μέρους ἐξέρχεσξαι καὶ 

“ηνοειδῶς ἐμπεριλαμβάνειν αὐτό, εἶ δὲ ἴσον, ὀλίγον παρεχτείνειν 

! ἕξει M, ἐξιέναι PV. — " Legendum μετὰ; οἵ, vs. 1931. 

CONSTITUTIO XII. 

rq 9 3 3 -" P - 

οὕτως ἐχγεύογτας XGT αὐτοῦ xal κυχλοῦγτας παρα7- 
L'A L ran n" 5 , EJ , - 

γέλλει» τὸ ἔξελξε xai εὐδπέως -ἐπιπέμψαι κατὰ TOU 

γώτου αὐτῶν τὸν λαγξάγογτα ὁροῦγγον ἄγργω Y κατὰ 
ἐλασίας ὑξείας. 

rq ! EA - 5 - E ^ 

84. Toeztouéror δὲ τῶν ἐχξρῶν πὴ ἐπιδιώκειν TOUS 
L 95^ » - δὰ 

φεύγογτας, ἀλλὰ εὐξέως χατιὶ τοῦ γώτοι TOY ἱστα- 
, / [47 € « , 5 ' « 

uéror ἔρχεσξαι Gum TQ ἑτέρῳ τάγματι" εἰ δὲ xorró- 
, » » , 32 v o- ) 

rtgOr ἔστι»), &UzéOg ἐξέρχεσξαι xo μηγοειδῶς CusrtQu- 
. ^ 3 5 ' » Nu »« | Ys A λαιιϑάγει» αὐτό" εἰ δὲ ἴσον ἐστί», ὀλίγον παρεκτείγει) 

4184. καταυτοῦ W || 4185. c. τ. v] ὀπίσω AP,E || 4186. αὐτὸν M || 

μετὰ AP,E || 4188. διώκειν P,E || 4139—4140. ἀλλὰ... . ἔρχεσϑαι] ἀλλ᾽ 

ἱσταμένους ὀπίσω πολεμεῖν AP,E || τῶν ἱσταμένων ego, ἱσταμένους MW || 

4141. ἐστιν (ἐστὶ P,E) AP,E addunt τὸ ἐξεναντίας χέρας || σιχματοειδῶς 

A P, E || 4142. ἐμπεριλαμβάνειν ego, περιλαμβάνειν A P, E, ἐπιλαμβάνεσϑαι ΝΕΝ 

(cf. 3689.) || αὐτὸ AP,E, αὐτοῦ MW || 4142—4143. Verba εἰ. .... ἄντις 

τατεῖ Fungootey μετὰ συντάξεως, τὸ δ᾽ ἄλλο ὄπισϑεν χωρὶς συντάξεως πυκνὸν καὶ ἐν τῷ 

due, ἵνα ἐχπηδξ ἐξαίφνης τὸ τοιοῦτον τάγμα, τὸ περιπατοῦν ὄπισϑεν, καὶ ἔρχηται ὀπίσω 

τῶν ἐχϑρῶν μετὰ ἐλασίας τα χείας. 
84, x«l, ἂν τραπῶσιν οἱ τοιοῦτοι ἐχϑροί, μὴ ἐπιδιωχέτω τοὺς φεύγοντας, ἀλλὰ πα- 

ραυτίχα ἕνούσϑω μετὰ τοῦ ἄλλου τάγματος xai ἐρχέσδ᾽ω ὀπίσω τῶν λοιπῶν ἐχϑρῶν, τῶν 

ul, φευγόντων, ἀλλὰ ἱσταμένων. εἰ δ᾽ ἐστὶ κοντότερον τὸ ἄχρον τῆς παραταγῆς τῶν πολε-- 

μέων, παραυτὰ ógtiAovarr ἐξέρ χεσϑαι οἱ ὑπερκερασταὶ καὶ ποιεῖν ὡς Oiyuc καὶ περιλαμ- 

16961897. ἐντωάμα C || 1101, ἔστε C || 1702. παραυτὰ οἵ, Psaltes 385. || σίγμα C. 

4135 

1140 

Moo 
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xai ὑπερβάλλειν  rO|v| «rríc* ez! οὕτως, ὡς εἴρηται, ὁρμᾶν. ei 

μέντοι ἕν TQ παρὲεχτείνεσξειαι τοὺς ὑπερκεραστος βουληδῶσι καὶ 

οἱ ἀτεὶς ὁμοίως παρεχτεῖγαι ἑαυτούς, δεῖ εὐξέως κατ᾽ αὐτῶν ὁρμᾶν, 

ἐν ὅσῳ ἀκατάστατοι εὑρίσκονται. ἀνάγκη γὰρ στρεγομένων αὐτῶν 

ἐπὶ χέρας καὶ vd δεξιὰ αὐτῶν γυμνὰ ἔχειν καὶ τὴν. σρίγξιν διαλε- 

λυμένην. ταύτας δὲ τὰς κυχλώσεις δεῖ “ἢ μόνον τοὺς ὑπερκεραστάς 

CONSTITUTIO XII. 

καὶ ὑπερβάλλει» τὸ αττίς, εἶτα οἵτοως, ὡς εἴρηται, 0p 
κατ᾽ αὐτοῦ. 

85. "Edv uér οὐγ, ὅτ᾽ ἀν παρεχτείγογται οἱ ὑπερ- 
κερασταί, ϑουληξῶσι» καὶ οἱ ἀντὶς διιοίως παρεέχτείγεσξαι, 
δεῖ εὐξέως xaT αὐτῶν ὁριιᾶγ, ἕν 00Q ἀκχατάστατοι 
εὑρίσχογται. ἀγάγκη γὰρ OrQégouéror αὐτῶν ἐπὶ χέρας 
xai τὰ δεξιὰ αὐτῶ» γυμγᾷὰ ἔχει» xol τὴ» σφίγξι» δια- 
λελυμέγην. 

86. Ταύτας δὲ τὰς χυχλώσεις un uóror δέον τοὺς 

omm, P,E || ἰσον A || τὸ ἀντὶς] τὸ ἄντις MW, αὐτό A. || 4145. ᾿Εὰν] Ὅτ᾽ ὃν 

ΑΡΙΕ || ὅταν W; omm. AB,E || 4145... 4146, ἐὰν βουληϑῶσι A || Verba 

ΒΟ Es. -τείνεσϑαι omm. P,E || 4146. οἱ ἀντὶς M, οἱ ἀντισ W, οἱ évav- 

τίοι Α || ὁμοιῶς (ὁμοίως W) καὶ inserunt MW post δεῖ || 4147. ὅσα E || 4148. 

εὑρίσκωνται P, || 4149. σᾳίγξιν)] σὴν τάξιν A, σύνταξιν P,E || διαλελυμένη»ν]} 

καὶ μὴ (μὴ im Α m? inseruit) ovreogryué£rgr addunt AP,E || 4151. Pro δέον 

AP,E χρὴ habent, sed ante μὴ μόγον. 

) 4 » , H O3 715 ὁ ἢ ca NOTI 24 NC t ] ν᾿ ἐν 
βάνειν αὐτούς. εἰ δ᾽ ἐστὶν ἴσον, ἵνα ἁπλώσωσιν ὀλίγον οἱ ὑπερχερασταὶ χαὶ παρεχβῶσιν 

* , ^ » c , - 

αὐτὸ εἰς τὸ πλάγιον καὶ τότε, ὡς εἴπομεν, ὁρμήσωσι κατ᾽ αὐτῶν. 

85. πλήν, ὅταν παρεχβαίνωσιν οἱ ὑπερχερασταὶ εἰς τὸ ἁπλῶσαι, ἂν ϑελήσωσιεν οἱ 
μή , EA 3 Ὁ ' c , ς E c - c δ: ἘΕῚ u H Sy 
χατέναντε αὐτῶν ἐχϑροοὶ ὁμοίως ἁπλῶσαι, «ἁρμόζει, ἵνα παραυτὰ ελαύνωσι χατ᾽ αὐτῶν, 

2 ν ? * » ΄ ᾿ς € - 

ὡς ἔτι εἰσὶν ἀκατάστατοι. τότε γάρ, ὅτ᾽ ἂν παρεχβαίνωσιν οἱ κατέναντι τῶν ὑἱπερκεραστῶν 
, , » 1 Ἢ 2) , 3 x - ^ Ξε ^ 
£*U'0L, ὡς εἴρηται, πρὸς τὸ ἁπλῶσαι, ἀνάγκη ἑστίν, (rc καὶ τὰ δεξιὰ αὐτῶν γυμνὰ ὦσι 

Y “- UE u ^ Jj , zai | σύνταξις αὐτῶν ἵνα μὴ ὑπάρχῃ σφιγκτή, ἄλλ᾽ ἀραιὰ χαὶ διαλελυμένη. 

80. ταύτας δὲ τὰς χκυχλώσεις οὐ μύνον οἱ πρόμαχοι τοῦ δεξιοῦ μέρους (yovv) οἱ 

1109, ἔστιν C || 1710. ἤγουν inserui. 

10* 

S 6. 

87. 
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κανονίζειν εἰς TO μηδὲ πολὺ ἐμβραδύνειν, μηδὲ πρὸ πολλοῦ ποιεῖν, 

ἀλλὰ xui τὸν τοῦ μέρους ἄρχοντα, ὥστε ἔγχειρούντων τῶν ὑπερ- 

κεραστῶν καὶ ἀρχομένων τῶν ἀντὶς ξορυβεῖσξεαι, τότε καὶ αὐτὸν 
τὸ ὅλον μέρος αὐτοὶς ἐπάγειν. λόγος δὲ αὐτῷ γίνεσξεαι ὀρείλει τοῦ, 
εἶ μὲν ἀπαντήσει αὐτῷ, ὑπερβάλλειν τὸ ἀντὶς μέρος, ἐπεὶ τοί γε 

CONSTITUTIO XII. 

ὑπερχεραστας καγογίζει»" ἤγουν τοὺς TOU δεξιοῦ μέρους 
μ᾽ A ᾿ 5 " ' e 

προμάχους εἰς TO μὴ πολὺ ειιβραδύγειν, μηδὲ πάλιν 
δ᾽) Φ - ΡΞ 5), ^ - , v 

πρὸ πολλοῦ ποιεῖ), ἀλλὰ καὶ τὸν TOU μέρους ἄρχογτα, 
εἴτε τουριάρχης ἐστί», εἴτε ἕτερός τις, ὥστε £y χειρούγ-- «τοῦ 

e c s 2 , - 3 

ror TOY ὑπερχεραστῶν χαὶ «oyoucror τῶν &rrl; Ξορυ- 
- , 2 ᾿ HL , 2 

ϑεῖσξαι, τότε χαὶ αὐτὸν τὸ ὅλον μέρος ἐπάγει). 
|'Q7 Funus AN. ὩΣ RN T LS MET ; | 8. “όγος δὲ τῷ ἄῤχογτι γίγεσξαι ὀφείλει TOU, 

) , » 1 X 3 - € * o£ Uu κ , 

εἰ uér ἐστι δυγατὸν αὐτῷ, ὑπερϑάλλει» TO ἀγτὶς μέρος, 

SN, 
[p. 162 M] 

4152— 4158. Verba /jovr ...... προμάρχους omm. A P,E || 4153. μὴ δὲ 

M, μηδὲ W P, || πάλιν om. P, || 4156. «. do. v. ἃ] καὶ τῶν ἐναντίων ἄρχο- 

μένω, AP,E|| ἄντις M, ἀντι W, ἀντὶς ego; item inlra || 4157. αὐτὸν ego, 

v. Rec. Const.; αὐτοῖς M W, αὐτοὺς AP,E; omitti potest αὐτοῖς Urbicii; cf. 

Aristoph. Aves 353. | μετὰ τοῦ ὅλου μέρους AP,E || ἐπιτίϑεσϑθαι APP,E || 

4158. φροντὶς A P,E || yéveoD vt ὀφείλει! ἔστω AP, ἘΠῚ τοῦ ego ex Urbicio, ἵνα 

MW; omm. APjE || 4159. μὲν ἔστι M, μὲν ἐστι W, δυνατόν ἔστιν (ἐστὶν E) 

P,E || αὐτῷ omm. AP,E || τ. &J τῶν ἐναντίων AP, τῶν erar, E || μέρος] 

κέρας A E, om. P4. 

ὑπερχερασταὶ ἠξρείλουσε χανονίζειν xci χαταμετρῆσαι, ἵνα μήτε ϑραδύνωσι πολὺ πρὸς τὸ 
ποιῆσαι τὴν κύχλωσιν, μήτε πάλεν τα χύνωσιν, ἀλλὰ καὶ ὁ ἄρχων τοῦ δεξιοῦ μέρους, x&vre 

τουράρ χης ὑπάρχῃ, κἄντε ἕτερός rtg, ὀερείλεε xci ἐκεῖνος ὁμοίως κανονίζειν xci κατα- 

μετρεῖν τὴν χύχλωσιν, ἵνα, ὅταν ἐγ χειρήσωσε ποιεῖν αὐτὴν οἱ ὑπερχερασταὶ καὶ ἄρξωνται 
1255 Lami. /^opvgeoOct οἱ mo||ACutot, τότε φϑάνῃ καὶ αὐτὸς μετὰ τοῦ δεξιοῦ μέρους. pd: 

87. παράγγειλον δὲ xci ἢ ἄργον Pri τοῦ δεξιοῦ μέρους, ἵνα, εἰ μὲν Obw ᾿ ἀν y Et, «(t τῷ ἄῤρχοντε «Uri τί OtstOU μερους, ἐν, EL L£v. ὀυγναταε, 



4100 

4165 

1720 

-] - 

πάντως x&v ἰσούσδιαι αὐτῷ, εἰ καὶ μακροτέρα εὑρεξὴ » τῶν ἕναν- 

τίων παράταξις, ὥστε ἑγτεῦξδεν ἁρμοδίως ÓUraoSot τοὺς ὑπερκεραστάς 

τὸ ἔργον αὐτῶν ποιεῖν. γνωστέον δέ, τι οἱ ὑπερχερασταὶ διὰ τοῦτό 

εἶσι» ἀναγκαῖοι, xQS0 χαὶ ἕν γυμνοῖς τύποις, ὡς εἴρηται, τὰς ἐγέ- 

ὅὃρας ποιεῖ ἀσραλεστέρως δίύίνανται. 
15. Περὶ μανδάτων τῇ δευτέρᾳ τάξει διδομένων. 

Π|αραγγεῖλαι δὲ καὶ τῇ δευτέρᾳ τάξει, ὥστε " τὸν μέσον τόπον, 

ἔνξδα συμβαίνει τὸν στρατηγὸν τάσσεοξαι, αὐτῷ πείξεσδαι καὶ 

CONSTITUTIO XII. 

ἔστεί τοί γε OU, κἂν ἰσούσξαι αὐτῷ, EXT καὶ μακροτέρα 
εὑρεξῇ τῶν ἐγαγτίων ἡ παράταξις, ὥστε ἐγτεῦξε» ἀρ- 
«ἰοδίως δύγασξαι τοὺς ὑπερχεραστὰς τὸ ἔργον αὐτῶν 
“10 481}. 

SB. l'írocxe δέ, ὕτι οἱ ὑπερχερασταὶ διὰ τοῦτό εἰσιν 
ἀγαγχαῖοι, καξὸ καὶ ἕν γυμτοῖς τόποις τὰς ἐπιδρομὰς 

ποιεῖν ἀσραλεστέρως δύγαγται. 

89. Ὁμοίως δὲ xci τῇ δευτέρᾳ τάξει παραγγείλης, 
ὥστε TOY UéGOY τόπον, €Y Q συμιβαίγει τάσσεσξαι τὴν 
σὴ» ἐγδοξότητα, «τείξεσξαί σοι xoi χαγογίζει» ἤγουν 

4160. ἐπεί τοιγε. MW || ἐπεί τοίγε οὐ] εἰ δὲ μὴ A E, om. P, || 4160— 

4161. Verba χἂν.... τῶν ἐναντίων om. P, || xàv M, xav 'W || 4164. τοῦτο 

εἰσὶν codd. || 4165. καϑὃ M W, ὅτι AP,E || 4166. ἀσφαλέστερον P,E || 4167. 

ἐν τῇ A || παραγγείλεις MW || 4169. -)o σοὶ P. 

ποιῇ τὴν παραταγὴν | αὐτοῦ μακροτέραν παρὰ τὴν παραταγὴν τῶν πολεμίων, εἰ δὲ οὐ 

δύναται, κἂν ἵνα ἰσάζῃ μετ᾽ αὐτῆς, κἂν εὑρεϑῇ μακροτέρα, ἵνα δύνωνται ἐκ τούτου οἱ 

ὑπερκερασταὶ ποιεῖν τὸ ἕργον αὐτῶν ἂν ἁρμόζει. 

ἡ 88. γίνωσχε δέ, ὅτι διὰ τοῦτό εἰσιν ἄναγκαϊῖοι oL ὑπερχεοασταί, ὅτι καὶ εἰς γυμνοὺς 

τύπους δύνανται ποιεῖν τὰς παραταγὰς αὐτῶν καὶ δι᾿ ἑτέρας ἀσφαλείας. 

89. παράγγειλον δὲ καὶ τῇ δευτέρᾳ παραταγῇ ἱστάναι εἰς μέσον μέρος, εἰς ὃ ὀφείλεις 
ἵστασϑαι σύ ἐ, Que). κανονίζῃ καὶ ἐξ ὶ ^. ἵνα εὑρεϑῇ ἐν τῷ L σύ, στρατηγέ, Qua). κανονίζη καὶ στοχάζηται χαὶ καταμέτρῃ, ἵνα εὑρεϑῃ ἕν τῷ 

1717. ποιεῖν C|| 1718. Pro κἂν alterum καὶ C || Verba μακροτέρα, ἵνα δύ] et τὸ ἔργον αὐτῶν madore 

tineta in C || 1722. ter&ve C || 1723. ἕνα inserui || χα γόνιζε C. 

89. 

90. 
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κανονίζειν, ὥστε ἕν τῷ καιρῷ τῆς συμβολῆς ἀπὸ τριῶν- “τεσσάρων 

σαγιττοβύλων τῆς πρώτης εὑρεδῆναι αὐτήν, ira, ἐών τραπῶσιν οἱ 

ἔχξι oot, αὐτὴ ὡς δηγέσωρ καὶ βοηδὸς ἐν τάξει ἑπακολουξῇ καὶ 
tij ἀπομείνῃ. εἰ δὲ ἔχείνη τρατῇ, διὰ τῶν τῆς * δευτέρας τάξεως 

ταγμάτων ὑποθέχεσξαι τὸ βαρούμενον μέρος καὶ ἐρχόμενον cic 
χαταγυγὴν καὶ ἅμα τοῖς τῆς πρώτης τάξεως ἑπέρχεσξιαι συγτέτα- 
γμένως xui μὴ διαλύίεσξαι μέχρι τελείας ἐκβάσεως τοῦ πολέμου 

! τρίτης codd. 

CONSTITUTIO XII. 

στυχάζεσξαι, ὥστε EY TQ χαιρῷ τῆς συιιβολῆς ἀττὸ τριῶν s 
e 5833, 7) τεσσάρων σαγιττοβύλον τῆς | πρώτης παρατάξεως 

εὗρεξ τῆ αι αὐτή}, Vra, £d TOGTOOL οἱ éy xol, ὡς διρέν- 
σωρ (UTI) ἤγουν ἑχϑικητὴς καὶ βοηξὸς δ τάξει ἑπακο- 
λουξῇ xo μὴ ἀποιμιείγη. 

91. 90, Kt δὲ τραπῇ τι τῶν τῆς πρώτης τάξεως TOU «τὸ 
τῷ), ὑποδέχεσξαι τὸ ϑαρούμεγον μέρος καὶ ἐρχόμεγον 
εἰς χαταγυγὴ» καὶ ἅμα τοῖς τῆς πρώτης τάξεως EmTÉQ- 
χέσξαι συγτέτα) μέγως χαὶ tun διαλύεσξαι μέχρι τελείας 

4170. ; P, || ? P, || 4171. σαγιτοβόλων A P, E || 4172. αὕτη M W A P, E || 
4174. ἀπομένη AP,E|| 4175. τί MW || τὶ τῶν] τὸ P,E || τρέτης voluit Scheffer 

p. 443. || τάγμα P,E || 4176. ὑποδεχέσϑω P,E || xci ἐρχόμενον μέρος MW. || 
4177. καὶ ἅμα δὲ AP,E || 

καιρῷ τῆς συμβολῆς roD πολέμου ὡς ἀπὸ τριῶν ἢ τεσσάρων σαγιτοβόλων τῆς πρώτης 

παραταγῆς, ἵνα, ἂν τραπῶσιν οἱ ἐχϑροί, ἀκολουϑῇ αὐτὴ μετὰ τῆς τάξεως ὡς ἔχδικος καὶ 1795 

δοηδϑὺς χαὶ μὴ πομένῃ. 

90. ἂν δὲ ἀπομένῃ κἂν ἕν τάγμα ἐκ τῆς πρώτης παραταγῆς, ἵνα ὑποδέχηται ἕχαστον 

τὸ χαταιρεῦγον πέρος. αὐτῆς χαὶ ἕνουμένη μετὰ τῆς πρώτης παραταγῆς ἐπέρχηται μετὰ 
, . d aA T . 225 3 . E " 

συντάξεως χατὰ τῶν ἐχϑρῶν xci μὴ παραμένῃη, μήδ᾽ ἐπιδιώχῃ ἀτάχτως τοὺς ἐχϑ)ρούς, 

1725. αὐτῇ C || 1727. ἕκαστος C || 1728. αὐτὴν C ; recte ? 
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καὶ τῆς ἐπὶ τὸ $ooo«ror ὑποστρορῆς, ἀλλ᾽ ἀεὶ συντεταγμένως 

γυλάττεσξεαι καὶ μὴ ἐπιδιώκειν «τάκτως τοὺς ἐχξιρούς. εἰ μέγτοι 
ἀμφίβολος ἡ μάχη τῆς πρώτης τάξεως δαίνεται καὶ διώξεις καὶ 

ἀγτιδιώξεις γίγνονται, χρὴ ἀναμένειν καὶ δεωρεῖν τὴν τοῦ πράγματος 

* ϑρυγμώθεις -«τρός 
͵ - ΄ Um s - 2 x - D 

v6 διανάστασιν TUVY t0 y 0Lc8ror καὶ κατάπληξιν TOV eysSQor Zo 

ἔχθασιν ἐπιβάλλειν τὲ δεύτερον ἢ) τρίτον pora 

, XC ) ν΄ a * ΡΥ SN 2. FUP ΠΕΣ»: ) : Tp) ς )4 ] tuj σπουδάζειν προχείρως συμμίγνυσεαι ἡ ἐγγίξειν πολὺ τῇ πρώτῃ, 

CONSTITUTIO XII. 

ἐχϑάσεως TOU πολέμοι χαὶ τῆς ἐπὶ τὸ φοσσάτον ὕτο- 
zl 35 ἡ 2 , «7 2 L . 

OrQOprmc, ἀλλὰ ἀριέγαι οὕτως συγτετα) μέγως φυλάτ- 
E 5 : , rr. 

τεσξαι xal μὴ ἐπιδιώχει» ἁἀτάχτως τοὺς ἐχξρούς. 
Ξ S » . : - 5 

91. E«r δὲ «upigoAog n μάχη τῆς πρώτης τάξεως 92 
φαίγηται xoi διώξεις καὶ ἀγτιδιώξεις γίγογται, χρὴ «ra- 

“ξγει» χαὶ ϑεωρεῖν τὴ» τοῦ πράγματος ἔχβασὶν. καὶ 
ἐπτιθάλλει» δεύτερον ἢ τρίτοῦ γωγὰς ὅρ1γ μώδεις πρός 
τὲ διαγάστασι» τῶν 4(XyOUuérOY χαὶ χατάπληξι»" TOY 
ἐχξρῶν, μὴ σπουδάζει» δὲ προχείρως συμιίγγυσξαι ἢ 
ἐγγίζει» πολὺ τῇ πρώτῃ παρατάξει, Vra μή τις φύρσις 

4179. éix[.| συμπληρώσεως A P,E | 4180. ἀφιέναι οὕτως omm. AP,E || 

4181. τοὺς om. A || 4188. γίνωνται MW P,E, γίνωνται ex γίνονται in A; 

γίνονται Meursii codex tert || 4185. ἐκβάλλειν Migne || Pro fvyuccs 
AP,E καὶ ὠρύεσϑαι habent. 

ἀλλὰ μᾶλλον ἵνα φυλάττηται συντέταγμένη, μέχρις οὗ πλήρης ὁ πόλεμος τελειωϑὴ καὶ 

ὑποστρέψῃ πάλεν εἰς τὸ qocodrov. 
91. ἂν δὲ φαίνηται ἀμφέβολος ἣ μάχη τῆς πρώτης παραταγῆς καὶ ἂν ὑποδέχηται 

ἐχεένη ἀντιδιώξεις, ἁρμόζει, ἵνα ἀναμένῃ (Qj) δευτέρα παραταγὴ καὶ ϑεωρῇ τὸ τέλος τοῦ 
- - ^ B " - H ^ - V , 

πράγματος, πλήν, ἵνα βάλλῃ δεύτερον ἢ roírov φωνὰς καὶ ὠρυᾶται πρὸς τὸ ποιῆσαι δειλίαν 
La a E c ' 4 N , ^ ͵ 3 

85 εἰς τοὺς ἐχϑροὺς καὶ προϑυμίαν (do) ἡμετέρους " μὴ σπουδαζέτω δὲ ἡ δευτέρα παραταγὴ 
M b - - J » , * » 

πρὸς τὸ μίσγεσϑαε μετὰ τῆς πρώτης παραταγῆς οὕτως, ὡς φϑάσει χωρὶς αἰτίας τινὸς ἢ 

1732. x«i ἂν ego, ἵνα ΟἿ 1133, ἐκεῖν Ο || j inserui||l1735. inserui, quamvis fortasse et omitti possit; 

an scribendum ἡμετέροις ? 

o v 
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ἵνα μὴ γύρσις τις καὶ ἀλλόκοτος τροπὴ παρακολουξήσῃ. εἰ δέ, ὡς 
εἶχός, συμβῇ καὶ τὴν ὀευτέραν τραπῆναι μέχρι τῶν τωτογυλάκων 
ἤτοι τῆς τρίτης τάξεως ἐρχομένην, σπουδάζειν ἀνακαλεῖσξαι ἑαυτήν. 

εἰ μέντοι ἕξ ἐγέθρας τινὸς θιαὰ τοῦ νώτου ἔγοδος “ηνυδῇ καὶ ἐπέ- 

λεῦσις ἐχξρῶν, εἰ μὲν ὀλίγοι εἰσὶν οἱ μητουύμενοι καὶ ἀρκοῦσιν οἱ 

CONSTITUTIO XII. 

" nas 5 " S A 

xui «ἀλλόχοτος τρυπὴ €r τῇ συμβολῇ τῆς μάχης παρα- 
κολουξήση. 

92, Er δέ, ὡς πολλάκις συμβαίνει, xoi ἡ δευτέρα 
παράταξις TÜGTL μιέχρι τῶν γωτοφιλάχω) ἤγουν» τῆς 

; f.*» . 5 , f s 5 . / — 

τρίτης τάξεως ἐρχομένη), σπουδάζει» ἀγαλαιιϑάγεσξαι 
2 

αὐτή). 
9t 3g SA 2 ' 3 "FS ^ ἡ ΚΕΝ , » 9 ' 

9. Eur δὲ ἀπὸ ἐγέδρας τιγὸς διὰ TOTOU ἤγουν ἀττὸ 
y £N - ^ 4 Er “- το m XA ENS AA ὄπισξε} ἔφοδος μηγυξῇ καὶ ἑπέλευσις ἐχξρῶν, ξὰν μὲ 
35; ^ € A 2 "p A , $ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ μηγυόμεγοι χαὶ ἀρχοῦσιν» οἱ τῆς τρίτης 

4189. ἀλλόκοτος (ἀλύκοτος M, αλόκοτος ὙΜῚ τροπὴ! τροπὴ (τροπὴ E) παρά- 

λόγος A P,E || 4191. συμ ϑαίνη W || 4198. ἐρχομένη recte AP, ἘΞ || σπουδάζειν!) 

AP,E addunt προσήκει || 4195. ἑαυτὴν A || ἐγχκρύμματος AP,E || διὰ v. ἤγ. 

omm. AP,E || 4195 - 4196. ἀπὸ τῶν ὄπισϑεν AP,E || 4196. καὶ ἐπέλευσις 

ἐχϑρῶν μηγυϑὴῆ AP,E || 4197. & P,E || “ηνυώμενοι MW || αρκοῦσιν W, 

ἀρκοῦσιν P, ἀρκοῦσι M A E. 

πλησιάσει πολὺ πρὸς αὐτήν, (va μὴ γένηται φύρμα τι ἢ τροπὴ παράλογος εἰς τὴν συμβολὴν 

τοῦ πολέμου. 

92, ἂν δὲ τραπῇ xci.j δευτέρα παραταγή, ἐρ χομένη μέχρι τῶν ὀπισϑοφυλάχων ἤγουν 
- , - » ^ " e /^* m 

rus τριτὴς παραταγῆς, ὀφείλει σπουδάζειν, ἑνα πάλιν συσταῖη. 
: " ent. , , μ - , Ὁ , H » » 

93. ἂν δὲ ἀπὸ ἐγκρύμματος ἐχ τῶν ὀπίσω μηνυϑῃ ἐπιδρομὴ ἐχϑρῶν, ἂν μὲν ὀλίγοι 
& Li ) - " ^, * * , » , » 

σε» Ot μηνυόμεγνοι χαι «ozn J TOLT i παραταγὴ πους αὐτούς, ivo ἐχπειπηται xcr αὐτῶν, 

^ " - » ' , , A » ^ " 
εἰ δὲ οὐχ dox πρὸς αὐτοὺς Jj τρίτη παραταγή, τότε χαϑὼς ἔστιν 5 σύνταξις ὅλη, ἵνα 

1131, πλησιάζει C || φύρμα n C || 1741, ἐγκούματος C || 1743, καϑώς ἐστιν C. 

1190 

4195 
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1145 

8l 

- f c B , 9 v? edite) - c 
τῆς τρίτης τάξεως, ἑαυτοὺς" πέμετειν, εἰ δὲ μὴ) ἀρκοῦσι», ὡς ἔστιν 
ς ͵7ὔ } , - , - , i - 

ἡ τάξις, ἀντιστρερομένων» τῶν προσώπων καὶ τοῦ ÜGrÓov μετα τοῦ 
» 2 N 2 , € » 7 ς , . ^ e NN 

ἄρχοντος εἷς ovQar coyOuérou, ὡς σμφίστομος ἡ τάξις. τὴ» συμβολὴν 
ς / Ae ; iz 5 - B / 
ἁρμοδίως ποιεῖται, — xai τρέςομένων τῶν ÜÉySQUOr τοὺς YOTOpU- 

λακας, εἶτε ἕν, εἴτε δύο βάνδα εὑρεξῶσιν, ἑπαρφιέναι. εἶ δὲ πολλοί 
Ἄ 

! ἑαυτοὺς — αὐτοὺς, cf. Georg. Acrop. I. p. 335., II. 117. 

CONSTITUTIO XII. 

τάξεως, τότε αὐτὴ; κατ᾽ ExtivOT ἐχετέμετει»" εἰ δὲ μὴ 
ἀρχοῦσι;, τότε, χαξὼς ἔστι» ἡ τάξις, ἀγτιστρεφοιιέγον 
τῶν προσώπων, ὁμοίως δὲ χαὶ τοῦ βάγδου μετὰ τοῦ 
ἄρχογτος εἰς οὐρὰν ἤγουν ὀπίσω ἐρχομέγου, ὡς ἀμιφί- 
στομος 7 τάξις τὴν συμβολὴν» ἁἀρμοδίως ποιεῖται, --- καὶ 
τρεπομέγω» τῶν ἐχξρῶν τότε τοὺς γωτοφύλαχας, εἴτε 
e » . Y € Y - 2 ΒῚ bd 

&r, εἴτε δύο θάγδα εὑρεξώσω;,, Oc χούρσωρας xar αὐτῶν 
: ἑτταφιέγαι. 

3S . c SAIS 
94. "Edr δὲ πολλοί εἰσι» οἱ μηγυόμεγοι τὴ» égoOor 

4199. χαϑως ἐστὶν W, καϑώς ἐστιν M P, E, καϑὼς ἐστὶν A. || 4201—4202. 

ἀμῳφίστομος ego, ἀμφιστόμου codd. || 4203. τοῦ τε P,E || 4204. β P,E || 
κούρσορας M W || 4206. εἰ P,E || πολλοὶ εἰσὶν MA P,E, πολλοι eir W || 

“ηνυώμενοι M W. 

γυρίζηται καὶ στρέφωνται τὰ πρόσωπα αὐτῶν πρὺς τοὺς ὀπίσω ἐρχομένους ἐχϑρούς. ὁμοίως 
Y ^ € » » 
δὲ ἕνα γυρίζηται x«i τὸ βάνδον μετὰ τοῦ ἄρχοντος, πλὴν ἵνα στήκωσιν οἱ ὅλοι εἰς τοὺς 
FE Γι , € 9^ € 2 , ^ Cor 2: » e 3 VIS ' 

ἰδίους τύπους χαὶ γίνωνταε OL ἔμπροσϑεν | ὀπίσω χαὶ OL ὄπισϑεν ἑμπροσϑεν" ἀλλὰ καὶ 
Ἐν τς Ξ 3j ΚῊΣ M τῇ 

αὐτὸ τὸ βάνδον ἵνα στήχῃ ὀπίσω μετὰ τοῦ ἄρχοντος, οὕτω γὰρ καὶ λαγχάνει ἐπειδὴ ἕμ-- 
τῷ zr 4 

z000Ütv περιπατεῖν. καὶ οὕτω γινομένη 5 σύνταξις ὡς δίστομος ἵνα ποίῃ ἁρμοδίως τὴν 

συμβολὴν τοῦ πολέμου, — xci τρεπομένων τῶν ἐχϑρῶν, τότε ἵνα τρέπωνται χατ᾽ αὐτῶν 
c » ; Y E 

oL ὀπισϑοφρύλακες ὡς mooxovoo(ropse, εἴτε ἕν, εἴτε δύο βάνδα εὑρεϑῶσι. 
Ἢ V * , 

94. x&v δὲ πολλοὶ ὦσιν οἱ ἀγγελλόμενοι, ὅτε ἔρχονται ὀπίσω, τότε παράγγελλε, ὅτι 

1145. γύρίζηται] ἀπογυρίσαι in Hec. Const. ,Praece. || Niceph.* f. 1967 | 1747. ἐπειδὴ --- ἔπειτα. Cf. 
Leonis Tactica XIV, 37. || 1748. Syllaba δί in δίστομος codicis C madore tincta || 1151, ἔρχονται] cff. 

XIV, 8 et ,Praecc. Niceph.* 19, 25.; £gyov C. 

11 ὦ 

Sx 

fol. 39" 
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εἶσιν οἱ μηνγυύμενοι, τότε (παραγγέλλει) transmula, — καὶ ἔρχονται οἱ 
1 ͵ 9 ) ^ ᾿ ͵ ESSE E IL. D 4A - Ait e 

δεκάρχαι ἐπὶ οὐρὰν κατὰ τάγμα, ὥστε ἐκεῖνο TO μέρος (τῆς οὐρᾶς) 
, , - KS - E ^ ! : ͵ : 

μέτωπον γίνεσξαι. πᾶσι δὲ γενικῶς παραγγεῖλαι τὴν δευτέραν τάξι 

CONSTITUTIO XII. 

- / LL A f^» - M » Ρ' 

ποιεῖ», τότε παραγγέλλει τὸ μετάλλαξον καὶ ἔρχον- 
ται οἱ δεκάρχαι ἐπὶ QUQY ἤγουν στρέφογται ὔπισξεν 
κατὰ τάγμα, ὥστε ἐχεῖγο τὸ μέρος τῆς οὐρᾶς μέτωπον 
γίνεσθαι. 

7 ἢ ξ αἰ b" ] ^ 

95. Καὶ ταύτας uév τὰς παραγγελίας ποιήσεις πρὸ 
* - - * - 5 [qj , 

ὀλίγου χαιροῦ τῆς μάχης xoi τῶν ἀγώγων, ἵγα γιγώσ- 
Ι » - 2 L 

xor οἱ στρατιῶται τὰ ἁἀρμόζουγτα. ὁ γὰρ TOT (Gy OTOY 
καιρὸς τὰ τοιαῦτα διδάσχει» τοὺς μήπω τούτων πεῖραν 

΄ 2 , E] » 3 3i ' 

λαβόγτας οὐκ ἐπιτρέπει, εἰ μὴ ἄρα μετ᾽ ὀξύτητος TG 
σύγτοιια παραγγέλματα UOTA. 

96. Iur δέ, ξὰγ πρὸ πολλοῦ χρόγου παραγ tls, 
εἰς λήξην γίγεται τιὰ λεχϑέντα. καὶ διὰ τοῦτο χρή σὲ 

4208. καὶ οἱ ἐπὶ (ἐπι P,) οὐρὰν P,E || 4210. γενέσϑαι A || 4219, 

Verba inde a καιροῦ usque ad τῶν om. P, || καὶ τῶν ἀγώνων omm. AE || 
4214. rà τοιαῦτα] ταῦτα ΑΙ ΕἸ || τούτων πεῖραν] πεῖραν (πείραν P,) τούτων 

(τούτου P,E) AP,E || 4215. Pro οὐχ ἐπιτρέπει AP, Εἰ οὐ συγχωρεῖ exhibent, 

sed post (4214.) καιρὸς || ἀρα M, ἄρα W || 4216. μόνον A || 4218. χρησὲ W. 

μετάλλαξον, καὶ ἔρχονται oi ἐμπροσϑεν ὕπισϑεν καὶ οἱ ὀπίσω ἔμπροσϑεν xarà τάγμα 

«ci γίνεται 5j ule {παραταγὴ τῆς οὐρᾶφν μέτωπον. 

95. ταύτας τὰς παραγγελίας ποίησον πρὸ δύο (ἢ μιᾶς) ἡμέρας τοῦ πολέμου, ὥστε 

γινώσκειν τοὺς στρατιώτας τὰ ἁρμόζοντα " εἷς γὰρ τὸν χαιρὸν τοῦ πολέμου οὐ δύνανται 

καὶ ταῦτα μανϑάνειν οἱ μὴ ἔχοντες πεῖραν αὐτῶν, πλὴν ἐκεῖνα μόνα μανϑϑάνουσε μετὰ 
σπουδῆς, ὅσα εἰσὶ σύντομα παραγγέλματα. 

96. ταῦτα δέ, ἂν παραγ ῇγέλλης τοὺς στρατιώτας πρὸ. πολλῶν ἡμερῶν τοῦ πολέμου, 

1168, Inserui || 1754. Inserui, 

4910 

ΕΝ τῷ 1 

5; 

e 
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μηδένα δαρρῆσαι παρελξεῖν, κἄν, ὡς εἶκός, τροπή τις τῇ πρώτῃ 
τάξει γένηται. 

16. Περὶ μανδάτων τοῖς εἷς ἐνέδραν αἀπερχομένοις 

διδομένων. Τοῖς δὲ εἷς ἐνέδραν ἤτοι ἐγχείρησιν κατὰ τῆς τῶν 
ἐχξρῶν παρατάξεως ἀπερχομένοις yon παραγγεῖλαι, ὥστε πρός jt 

CONSTITUTIO XII. 

πρὸ μικροῦ χαιροῦ τοῦ πολέμου τὰς ἀγαμγήσεις ποι- 
εἴσξαι. παραγγείλης δὲ xod χαξόλου πᾶσι», ὥστε μηδένα 
Ξαρρῆσαι τῇ» δευτέραν τάξι» παρελξεῖν, x&v, ὡς εἰκός, 
τροπή τις τῇ πρώτῃ τάξει γένηται, ἵνα μὴ πρὸς τὴ» 
Conr κιγδυγεύση, εἴτε παρὰ TOY ἐχξρῶγ, εἴτε καὶ παρὰ 

τῶν ἰδίων, ὡς ἄξιος, εἰ μὴ ἄρα, ὡς εἴρηται, τοσαύτῃ 

» ἀπαραίτητος ἀγάγκη παραχολουξήση. 
| 9. Ἐπειδὴ δὲ καὶ ἀπὸ ἐγέδρας δέον χατὰ τῆς τῶν 

E) - .- * 5 2 , 

&ySoor παρατάξεως συμβάλλει», χρὴ τοὺς εἰς τὴν ἐγέ- 
Y » » , t iue « 

ὃραν ἤγουν ἔγχρυμμα τασσοιμέγους παραγγελξῆγαι, ὥστε 

4219. ὀλίγου AP,E || 4220. παραγγείλεις M WP,E || 4221. κἂν MP, E, 

κἂν W || 4222. τίς M W P, || παρατάξει A P,E || πρὸς] εἰς A P,E || 4223. ζωὴν] 

AP,E addunt αὐτοῦ || καὶ om. P, E || 4224. &o« M, ἄρα W || 4225. παρακολου- 

ϑήσει AP,||49226. ἐπεὶ δὲ P, ἐπειδὴ [δὲ] E || ἐγκρύμματος A.P, E || δέον AP,E 

ante συμβάλλειν inserunt || 4226—4227. κατὰ τῆς παρατάξεως τῶν ἐχϑρῶν MW || 

49227—4228. τὴν ἐνέδραν ἤγουν omm. AP,E || 4228. τὸ ἔγκρυμμα A P,E. 

ἐπιλανϑάνονται αὐτῶν. διὰ τοῦτο πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν τοῦ πολέμου, ὡς εἴρηται, ἁρμόζει 

γίνεσϑαι τὰς παρασχευάς. παράγγελλε δὲ xal καϑόλου πᾶσιν, ἵνα, ἂν γένηται τροπὴ εἰς 

τὴν πρώτην παραταγήν, μὴ ϑαροῶσιν ἂν τοῦ παραβῆναι τὴν δευτέραν παραταγὴν καὶ φυγεῖν 

τελείως ὀπίσω αὑτῆς, ἵνα μὴ εἰς τὴν ζωὴν αὐτοῦ κινδυνεύσῃ, εἴτε παρὰ τῶν ἐχϑρῶν, εἴτε 

παρὰ τῆς κεφαλῆς τοῦ στρατοῦ, ὡς ἄξιος ϑανάτου, εἰ μὴ ἄρα τοσαύτη, ὡς εἴρηται, ἀνάγκη 

γένηται. 

97. (ἐπειδὴ 02) ἁρμόζει xai ἀπὸ ἐγχρύμματος συμβάλλειν πόλεμον χατὰ τῆς παρα- 

ταγῆς τῶν ἐχϑοῶν, ὀφείλουσι παραγγελϑῆναι οἱ πεμπόμενοι εἰς τὸ ἔνγχρυμμα, ἵνα πρὸ 

1765. ἐπειδὴ δὲ inserui. 

ΤῸ 

98. c. 836. 
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ἁπάντων σχούλκας προπέμετειν, ἵνα μὴ) ἀτάντημεα, ὡς εἶχός, ὑπὸ 

τῶν ἐχξρῶν ἀξρόως ὑπομείνωσιν 1) ἐνέδραν £x πλαγίου ἢ καὶ ἀπὸ 
νώτου τῆς τῶν ἐχξρῶν παρατάξεως. πολλάκις γὰρ. καὶ αὐτοὶ εἷς 

δύο τάξεις τάσσονται καί, Édv μι) προυσεχόντως γίνωνται αἱ κατὰ 

τῆς πρώτης αὐτῶν τάξεως ἐπελεύσεις, ἐνεδρεύονται ὑπ᾽ αὐτῶν Éx τοῦ 

ἐναντίου. ἐάν οὖν καὶ οἱ ἐχξροὶ ὁμοίως εἷς δύο τάξεις τάσσωνται, 

CONSTITUTIO XII. 

πρὸ πάγτο» βίγ λας προπέμπειν, ἵγα πὴ ἀπάγτημα, ὡς 
εἰχός, ὑπο TOY ἐχπρῶν ἀξρόως ὑποιείγωσι» ἢ ἐγέδραν 
ex πλαχίου, ἢ xai ἀπὸ νώτου ἤγουν ἀπὸ ὄπισξεν τῆς 
τῶν € χξρῶ»ν παρατάξεως. 

98. Πολλάκις γὰρ χαὶ οἱ ἑχϑροὶ εἰς 0vo τάσσυγται 
τάξεις καί, ἐὰν μὴ προσεχόγτως γίγνωνται αἱ κατὰ τῆς 
πρώτης αὐτῶν παρατάξεως δι᾿ éyxQUM TOY ἐπελεύσεις, 
ἐγεδρεύογται (ἄλλον €x τοῦ ἑγαγτίου ὑπ᾽ ἐχείγων. 

99. "Eàr οὐν οἱ ἐχξροὶ ὁμοίως εἰς δύο τάξεις τάσ- 
σώγται, οὐκ ἔστι πρέπον τῷ γώτῳ ἤγουν TQ ὑπισξίῳ 

4230. ἔγκρυμμα AP,E|| 4231. καὶ omm. P,E || ἀπὸ νώτου ἤγουν omm. 

AP,E || 4233. f P,E || 4236. ὑπ᾽ ἐκείνων omm. MW || 4237. ὁμοίως omm. 
AP,E || f P,E || 4237—4238. τάσσονται P, || 4238. οὐκέτι A, οὐκ ἔτι P,E || 
πρέπον ἐστὶ (ἐστὴν A) AP,E || τῷ νώτῳ ἤγουν omm. AP, E. 

παντὸς ἄλλου προαπολύωσι βίγλας καὶ μανϑάνωσιν ἄχριβῶς περὶ τῶν πολεμίων πρὸς τὸ 

μὴ ἐλϑεῖν ἐξαίφνης εἰς ἀπάντησιν μετ᾽ αὐτῶν ἢ πρὸς τὸ μὴ ἔχειν αὐτοὺς ἐγκρύμματα ἀπὸ 

πλαγίου | ἐκ τῶν ὀπίσω τῆς παραταγῆς αὐτῶν. 

98. πολλάχις γὰρ καὶ οἱ ἐχϑροὶ χωρίζονται εἰς δύο παραταγὰς καί, εἰ ob γένονται 

μετὰ ἀκριβείας αἱ ἐπιδρομαὶ τῶν ἡμετέρων ἐγχρυμμάτων κατὰ τῆς πρώτης | αὐτῶν παρα-- 

ταγῆς, ἐνεδρεύονται μᾶλλον παρὰ τῶν Qixevuv) τὰ ἡμέτερα ἐγχρύμματα. 

99. διὰ τοῦτο, ἂν γένωνται οἱ ἐχϑροὶ εἰς δύο παραταγάς, οὐχ ὀφείλεις ποιεῖν ἔγ- 

χρυμμὰα κατὰ τοῦ ὀπίσω τῆς πρώτης αὐτῶν παραταγῆς, ἀλλὰ μᾶλλον κατὰ τοῦ ἄχρου αὐτῆς, 

1708, ἐγκρύματα, 1713 “1774. ἔγκουμα C || 1772. ἐκείνων inserui || 1774. αὐτῆς] αὐτοῦ C. 

4230 

4235 

M16 
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οὐ δεῖ TQ νώτῳ τῆς πρώτης αὐτῶν τάξεως ἐφεδρεύειν, ἀλλὰ τῷ ἄκρῳ 
αὐτῆς ἤτοι κέρατι, εἴτε ἐξ froc μέρους ἡ ἔγοδος γίνεται, εἴτε éx 

τῶν δίο, ὡς εἴρηται. τὸν δὲ καιρὸν τῆς κατ᾽ αὐτῆς ἐγχειρήσεως 

κανονέζειν, ὥστε μήτε προλαμβάνειν πολι τῆς ἡμετέρας παρατάξεως, 
* μήτε ὑστερεῖν», ολλ᾽, ὅτ᾽ ἂν ὡς ἀπὸ δύο ἢ τριῶν σαγιττοβύόλων αἱ 

παρατάξεις γίνωνται, τότε ἐγχειρεῖν κατὰ τῶν ey Sov τοὺς ἐπὶ τὴν 

CONSTITUTIO XII. 

μέρει τῆς πρώτης αὐτῶν τάξεως ἐφεδρεύειν», ἀλλὰ TQ lv 15. M] 
ριοἄχρῳ αὐτῆς ἤγουν τῷ χέρατι, εἴτε && ἑγὸς μέρους ἢ 

ἔφοδος γίγνεται, εἴτε ἔχ τῶν δύο, ὡς εἴρηται. 

100. Τὸν δὲ καιρὸν τῆς xov αὐτῆς ἐγχειρήσεως 101. 
χαγογίζει" σὲ χρὴ καὶ στοχάζεσξαι, ὥστε μήτε προλαιι- 
ϑάγειν» πολὺ τῆς ἡμετέρας παρατάξεως, μήτε ὑστερεῖν, 

“5 ἀλλ᾽, ὅτ᾽ ἃ» Og ἀπὸ δύο ἢ τριῶν σαγιττοβόλων αἱ 

παρατάξεις ἀλλήλων γίγωγται, τότε ἐγχειρεῖν κατὰ TOT 
ἐχϑρῶν τοὺς ἐπὶ τὸ ἔγκρυμμια ἤγουν τὴ» ἐγέδραν 
ἀπερχομέγους. 

4239. πρώτης omm. AP,E || παρατάξεως P,E || ἐνεδρεύειν P,|| 4241. 

p P,E || 4243. δεῖ AP,E || 4245. ὅταν W A || P E || σαγιτοβόλων AP, || 
4246. γίνωνται ego, γένωνται codd. || 4247. ἤγουν τὴν ἐνέδραν omm. P, E || 

ἔνεδραν W. 

v5 ἄντε ix τοῦ ἑνὸς μέρους ἐπέρχωνται οἱ πολέμιοι, ἄντε ex τῶν δύο" ἂν γὰρ ἐκ τῶν δύο μερῶν 

ἐπέρχωνται, δεῖ καὶ σὲ εἰς τὰ δύο μέρη ποιῆσαι ἐγκρύμματα κατὰ τῶν πολεμίων, ὡς εἴρηται, 

ἤγουν κατὰ τοῦ ἄχρου τῆς παραταγῆς αὐτῶν. 

100. ὀφείλουσι δὲ οἱ ὄντες elo τὸ Zyxovuue στοχάζεσθαι τοὺς ἐχϑροὺς τὸ πότε ἵνα 

συμβάλλωσι πόλεμον χατὰ τῶν ἐχϑρῶν καὶ τὸ μήτε προλαμβάνειν αὐτοὺς πολὺ παρὰ τὴν 

180 ἡμετέραν παραταγήν, μήτε πάλιν βραδύνειν, ἀλλά, ὅτε ὡς ἀπὸ δυῶν ἢ τριῶν σαγιτοβόλων 

γίνονται αἱ παραταγαὶ ἡμῶν χαὶ τῶν πολεμίων, τότε ἐπέρχεσϑαι zar! αὐτῶν τοὺς ὄντας 

εἰς τὸ ἔγχρυμμα. 

1776. ἐγκρύματα C || 1778. 1782. ἔγκουμα C || 1181. γίνωνται C. 
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103. 
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ἐνέδραν dereQyonuciove. τῆς γυμνασίας δέ, ὡς εἴρηται, κατορξουμένης 

τῶν μανδατώρων τούτων καιρὺς οὐ γίνεται. ταῦτα γὰρ αὐτιὰ ἐπὶ 

τῶν πραγμάτων αὐτῶν παραλαμβάνεται. 

Urbicii VIV, 16. Πνῶσις κεραλαΐίων, ὀρειλύόντων δοξῆναι 

ἑκάστῳ μεράρχῃ ἐκ τῶν εἰρημένων κεργαλαίων. 1. Ὥστε 

τὸ τρίτον ποσὺν ἑκάστου μέρους κούρσωρας ποιεῖν καὶ ἑκατέρωξεν 

CONSTITUTIO XII. 

101. Ταῦτα δὲ πάγτα οὐκ ἐπὶ γυμγασίας, «ἀλλ᾽ ἐπὶ 

TOY πραγμάτων αὐτῶν παραλαιιβάτγογται. 

102. Τ᾿ αὔτα uir οὐν (o) uóror) τὴ» σὴν ἐγδοξότητα 
καὶ παραγγέλλει» χαὶ παρασχευάζει» χελεύοιιενγ, «ἀλλὰ 
καὶ ἑκάστῳ TOUQUQZT) προστάξαι ἢ καὶ ἐγγράφως ἀπο- 
δοῖγαι, ἅπερ καί σοι προειρήχκαιεν, Vra γιγώσχῃ καὶ 
αὐτὸς τοῦ ἰδίου πέρους Tiv κατάστασι;. 

103. “Ωστε ἕχαστονγ TOUQUCQYNr τὸ τρίτον ποσὸν 
τοῦ ὑπ᾽ αὐτὸν 0A0U στρατοῦ ποιῆσαι κούρσωρας ἤγουν 
προχλάστας καὶ ἔγξεν χαὶ ἐχεῖξεν τοῦ μέρους τάσσειν 

4251. Inserui || 4252. διασχευάζειν MW || 4253— 4254. || ἐπιδοῦναι 

AP,E || 4254. σοὶ WP, || 4256. Paragraphum ego distinxi || Cf. ὃ 27. || 

ποσὸν! μέρος A P,E || 4257. κούρσορας M W. 

101. ταῦτα δὲ πάντα οὗ διδάσκει ἡ γυμνασία, ἀλλὰ ἡ δοκιμὴ xci ἣ πεῖρα. 
, , » η"» Li & - ^ « , 

102. ἅπερ πάντα ὀςρείλεις παραγγέλλειν χαὶ ϑαρρεῖν αὐτοὺς xai ἑχάστῳ τουρμάρχῃ 

ὀφείλεις προστάττειν αὐτὰ ἢ ἐγγράφως δοῦναι αὐτῷ ταῦτα πάντα, ἵνα γενώσχῃ καὶ αὐτός, 

τῶς δεῖ χαϑϑιστᾶν τὸν ἴδιον λαόν. 

103. ὀφείλει γὰρ εἷς ἕχαστος τουρμάρχης τὸ τρίτον μέρος τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ποιῆσαι 
, L , - - ᾿ » » 

προχουρσάτορας, τοὺς προεχτρέχοντας ix τῆς παραταγῆς κατὰ τῶν ἐχϑρῶν, ὅταν φύγωσι, 

xci στῆσαι αὐτοὺς ἔνϑεν χάχεῖϑεν εἰς τὸν λοιπὸν αὐτοῦ λαόν. τὰ δ᾽ ἄλλα δύο μέρη, τὰ 

4250 

4255 

1185 
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μέρους τάσσειν αὐτούς, TO δὲ ὁὀίμοιρον, τὸ ἕν μέσῳ, διρέν- 

000€. 
2. Ὥστε τὰ γλάμουλα αὐτῶν μὴ ἔχειν εἷς τὰ χοιτάρια ἕν 

χαιρῷ τῆς συμβολῆς, ἀλλ ἐπαίρειν καὶ βάλλειν εἷς τὰ Ξηκάρια 
αὐτῶν ἢ βάλλειν μέν, ἕως οὗ γϑάσωσιν οἱ ἐχξροὶ ἀπὸ ἑνὸς μιλίου, 

τότε δὲ συστέλλειν αὐτά. 

CONSTITUTIO XII. 

αὐτούς, τὸ δὲ Qipecgor τοῦ στρατοῦ, τὸ ἐν μιέσῳ, τάξαι 
δίς διφέγσωρας ἤγουν» ἐχδικούτγτας. 

[Περὶ τῶν ὃν κονταρίοις Εν 

104. Καὶ τὰ κογτάρια δὲ αὐτῶν tu) ἔχει» φλάμουλα 
€r τῷ χαιρῷ τῆς τοῦ πολέμου συμβολῆς, ἀλλ᾽ Vra. ἐπαί- 

ρῶσι xci βάλλωσιν» αὐτὰ εἰς τὰ Ξηχάρια αὐτῶν, ὅτ᾽ ἂν 

φϑάζωσι» οἱ ἐχξροὶ ἀπὸ ἑγὸς μιλίου. πρότερον δὲ τοῦ 
καιροῦ τούτου ἔχει» αὐτὰ πάντως εἰς τὰ κοντάρια. 

4259. τὸ δὲ] τό τε P,H || τὸ ἐν τῷ μέσω A P,E || 4260. διφένσορας MW || 

ἐκδικητὰς A P,E || 4261. 88 104—139. in M habent inscriptionem ΠῸ ΜΕ- 
MIKQON ΠΑΡΑΣΚΕΥΩ͂Ν διάταξις wy. || 4262. 8 105] Cf. $ 53, 54.|| 
4963. τοῦ πολέμου omm. AP,E || 4263— 4264. ἐπαίρουσι W, ἐπαίρωσιν E || 

4264. βάλωσι A || ὅταν W A.E || 4265. πρότερον] πρὸ A P,E 

ὄντα μέσον, ποιῆσαι δερένσορας, τοὺς ἀκολουϑοῦντας ὀπίσω τῶν κουρσατόρων μετὰ συν-- 

τάξεως πρὸς ἐχδίκησιν αὐτῶν, ἂν ἄρα xci τραπῶσιν. 

104. χαὶ τὰ χοντάρια δὲ τῶν στρατιωτῶν μὴ ἐχέτωσαν φλάμουλα εἰς τὸν καιρὸν τῆς 

συμβολῆς τοῦ πολέμου, ἀλλ᾽ ἁρμόζει ἐπαίρειν ταῦτα καὶ βάλλειν εἰς τὰς ϑήκας αὑτῶν, 

ὅταν [δὲ] φϑάσωσιν οἱ ἐχϑροὶ ἀπὸ ἑνὸς μιλίου. πρὸ δὲ τοῦ πολέμου ἐχέτωσαν αὐτὰ εἰς 

1795 τὰ χοντάρια. 

1190. δεφένσωρας C || 1194. δὲ eieci || πρὸ δὲ ego, πρὸς τὰ C. 

104. 



105. 

[p. 166. M.] 

106, 

107. 

fol. 33" 
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3. Ὥστε τὶ βάνδα τῶν ταγμάτων μικρότερα, τὰ δὲ τῶν 

μοιράρχων * τελειότερα καὶ ἀλλοῖα, ὁμοίως δὲ καὶ τὸ τοῦ μεράρχου 

ἐνηλλαγμένον πρὸς rG ἄλλα ποιεῖν. 
4. Ὥστε τὴν nobiscum φωνὴν μηδὲ λέγεσξιαι (ὦ) τῷ καιρῷ 

τῆς συμβολῆς, ἀλλὰ ἕν τῷ κινεῖν πρὸς παράταξιν, ἐν ἀρχῇ δὲ τῆς 

συμβολῆς ἀλαλάζειν καὶ ὠρυᾶσξαι “μάλιστα τοὺς ὑπισϑεν, καὶ 

ἄλλου σημείου χρεία. 

CONSTITUTIO XII. 

[Meoi διαφοράς BarOor.) 

105. Τὰ δὲ ϑάγδα τῶν ταγμάτων μιχρότερα tira 
ἤτοι TOT χοιήτων, τὰ | δὲ τῶν δρουγ) αρίω» τελειότερα 
καὶ «ἀλλοῖα, δμοίως δὲ χαὶ τὸ τοῦ τουριάρχου ἐγηλ- 
λαγ μένον πρὸς τὰ ἄλλα γίγεσξαι, ὥς μοι εἴρηται. 

[Περὶ τῆς ὥρας τοῦ πολέμου.) 
106. "Er δὲ τῷ χαιρῷ τῆς συμβολῆς τοῦ πολέμου 

“μετὰ τὴ» φωγὴν τῆς τοῦ σταυροῦ γίχης ἀλαλάζειν δεῖ 
D E - Fe » - 

xal ὠρυάσξαι κάλιστα τοὺς ÜTTLOSEY καὶ STOOS ULUOITOLELY a 
^ 344 36 ' ᾿ » -Q ' A Δ ἢ - 2 

χαὶ ἀλλήλους καὶ τοὺς ἕμπροσξε). χαὶ τὸ μὴ λαλεῖν £v 

4267. [nscr. omm. P,E || 4268. ὁ 105.] Ct. $ 61. || 4269. τὰ δὲ τῶν ego, 

τῶν δὲ codd. || 4270. ἀλλοῖα] παρηλλαγμένα A || τοῦ omm. M WEP, || 4271. 

καϑώς AP,E | 4273. 8 106.] Cf. 8 69.]|| 4275. ὠρυᾶσϑαι ego, cf. 8 69. 

ὀρυᾶσϑαι M W, ὠρύεσϑαι AP, ὡρυεσϑαι E. 

" ἢ δ. e. : , " * 3 E 
105. τὰ δὲ βάνδα τῶν χομήτων ὀφείλουσε μιχρότερα εἶναι xai (rà) τῶν δρουγγαρέων 

μεγαλώτερα, καὶ παραλλάσσειν, ὁμοίως δὲ καὶ | τὰ τῶν τουρμαρχῶν ἔστω παρηλλαγμένα 

πρὺς τὰ ἄλλα, ὡς εἴρηται πρότερον. 

106. εἰς δὲ τὸν χαιρὸν τῆς συμβολῆς τοῦ πολέμου, ἀφ᾽ οὗ γένηται ἡ φωνὴ τοῦ 

σταυρὺς νεχᾷ, ὀφείλουσι βάλλειν φωνὰς καὶ ὠρυᾶσϑαε καὶ παραϑαρρύνειν οἱ ὀπίσω, 

1796. τὰ inserui || 1797. παραλάσσεεν C || τῶν τουρμαρ γῶν ego, κοντάρια αὐτῶν C || παρηλλαγμένα ex 

παραλλαγμένα in C [| 1800. r4 C. 

4210 
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X Y) ' m ΄ A / 2 - , » - A] 

9. ὥστε “ λαλεῖν πολλὰ βούκινα ἕν χαιρῷ μάχης" ἀρκεῖ γὰρ 

τὸ τοῦ μεράρχου. 
Ἢ er i / , - , " , 

6. ὥστε τὸν μεράρχην μέσον τοῦ 4LÉG0U μέρους ταἀσσεσξαι, 
ἘΝ ΘΕ - / ' ἢ X τὰ , 

rOUT ἔστι τῶν δηγεγσώρων, τοὺς δὲ “οιράρχας εἷς τα xaT EQUIS er 
Δ , - / 1 - " 

“έρη μέσον τῶν ÜGrÓov τῶν xOvQocQor. 
. “. P 9 ΄σ V - - ^ i Y 

Urbicii VIU 16. 9. Χρὴ ἕν xou00 (rrc) παρατάξεως διὼ uarda- ] 1 Ἵ ? i 

CONSTITUTIO XII. 

καιρῷ μάχης πολλὰ βϑούχιγα᾽ ἀρχεῖ γὰρ καὶ TO τοῦ 
τουρι(ἄρχου (LÓOTOT. 

[Περὶ στάσεως ἀρχόντων CT μάχῃ 
0. 07. Tór δὲ rTovouQrrr μέσο» τοῦ μέρους τάσσεσξεαι — e SY. 

τῆς Um | αὐτὸ» τάξεως, τοῦτ᾽ ἔστι μέσον τῶν διφεν- 
σώρω), τοὺς: δὲ ὁρουγγαρίους εἰς τὰ ἑχατέρωξεν μέρη 
“ἔσο} τῶν B&rÓor τῶν χουρσώροωγ. 

[Περὶ τοῦ ἐρευνᾶν τοὺς τόπους πρὸ τοῦ 
“85 πολέμου! | 

108. "Er δὲ τῷ χαιρῷ τῆς παρατάξεως προερευγάν 108. 

4271. βούκινα)] A P, E addunt καλόν || τοῦ omm. M. W || 4279. Paragraphum 

ego distinxi || Inscriptio paragraphi in codicibus ante «e τὸ μὴ λαλεῖν (4276.) 
legitur || 4281. τῆς] αὐτῆς A || τοῦτἔστι M, τοὔτέστιν W E, τουτέστι A, τουτέστιν 

P, || 4281—42382. διφεγσόρων MW || 4283. μέσων P, || κουρσόρων M W. 

xai προϑυμοποιεῖν καὶ ἀλλήλους xci τοὺς ἔμπροσϑεν. πολλὰ δὲ βούχινα εἰς τὸν καιρὸν 

τοῦ πολέμου μὴ λαλῶσιν" ἀρχεῖ, δὲ μόνον τοῦ τουρμάρχου. 

107. ὁ {δὲν τουρμάρ χης ὀφείλει Ἱστασίγαι μέσον τῆς παραταγῆς || αὐτοῦ ἤγουν μέσον c. 1991 Lami. 
τῶν δειρενσόρων, τῶν. περιπατούντων μετὰ συντάξεως ὄπισϑεν τῶν προχουρσατύρων πρὸς 

1805 ἐχδιχῆσαι αὐτούς, ἂν ἄρα καὶ τραπῶσι, οἱ δὲ δρουγγάριοι ἵνα στήχωσιν ἔνϑεν καὶ ἐκεῖϑεν 

μέσον εἰς τὰ βάνδα τῶν προχουρσατόρων, τῶν κατατρεχόντων ἔμπροσϑεν τῆς παραταγῆς 
κατὰ τῶν ἐχϑρῶν. 

108. χατὰ τὸν καιρὸν ὅταν μέλλῃς παρατάξαι πρὸς πόλεμον, ἵνα πέμπῃς μανδάτορας 

1801—1802. Verba πολλὰ......-. τουρμάρχου C post 1807. ἐχϑρῶν exhibet; transposui ego || 1803. 
Inserui || 1804, δεφενσώρων C || 1805. ἐκδίκησαι αὐτῶν C. 

12 
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τώροων προερευνάν τοὺς τῆς συμβολῆς τόπους
, τοῦτ᾽ ἔστιν τοὺς μέσον 

τῆς ἰδίας χαὶ (τη) τῶν ἐχξρῶν, διὰ γύσσας 7 τέλματα D δόλους 

τινάς, ὡς εἶχύς , με μελ ΒΔ ΡΟΣ 
καί, ἕαν τι τοιοῦτον ebQ esti 

ἀναμένειν, ἵνα οἱ ἐχϑροὶ a παρέλξωσι, καὶ τότε T αὖ TOC à 

τῷ χαξιαρῷ τύπῳ T ἀπαντήσι»" 

10. Χρὴ τὸ ἰδικὺν τοῦ μεράρχου θάνϑον tuóror* ἐξηλλαγμένον 

: Legendum censeo: καὶ τότε αὐτοῖς (i. e. i9 nie) ᾿ς ἀπαντήσειν. Tec. Ambros. babet: καὶ τότε 

αὐτοὺς ἐν τῷ χαϑαρῶ τόπῳ ἀπαντῆσας πολεμήσῃ. — ? Legendum μή μόνον cum Rec. Ambros, 

CONSTITUTIO 
XII. 

uL UE 

T I MISTNENEE
TO 

δέον διὰ μαγδατώρον τοὺς τῆς gv odis τόπους, 
τοῦτ᾽ 

ἔστιν τοὺς ἐιέσον τῆς ἰδίας παρατάξεως καὶ τῆς TOY 

£45007, Lujo Te λάχχοι εἰσὶ} ἢ ὀρύγμ
ατα 7 τέλιιατα, 

ἁττερ λέγεται 
πάλιιατα, ἢ δόλοι quréc, OG. εἰχός, παρὰ

 4290 

TOT 74 zo0r μιελετώμεγοι καί, ἑάν τι τοιοῦτον εὺ QE 

ἀναμένειν Τὴ} ἡιιετέραν τάξι», ἵτα οἵ £y oo αὐτ
οὺς 

παρέ ξοῶσι, χαὶ τότε ἡ ἡμι
ετέρα παράταξις ἐγ τῷ χαξαρῷ 

τόπῳ aaron.
 

[Περὶ βϑάγδου τοῦ τουριάρχου. 
A205 

109. 09. Τὸ δὲ βάγδογ τοῦ τουρμάρχου, ὡς εἴρηται, 

4281. μανδατόρων (-ορων w, MW | 42871 — 4288. τοὐὔτἔστι Μ' ἡ 

4290. Verba τέλματα, ἅπερ λέγεται omm. AP,E | τιν} AREE addunt 

ἕτεροι || 4292. παράταξιν ΑΡΙΕῚ}Ϊ 4299. παρέλϑωσιν w?P,E!7in 
ras trium 

litterarum in Ww J ἡμετέρ
α /// w || 4294. xáuno MW || 4295. τοῦ om. A || 

4296. 8 109.| ct. $ 61. 

En o 1 - --- 

χαὶ προερευνᾷς τοὺς τόπους, τοὺς ὄντας μέσον τῆς σῆς παραταγὴς χαὶ τῶν ἐχϑρῶν, εἰς οὺς 

μέλλει γενέσϑαι ἡ συμβολὴ τοῦ πολέμου, iva μὴ ὦσι χάχκ
οι ἢ ὀρύγματα ἢ πηλοὶ ἢ δόλοι 

τινὲς 1510 

μελετώμενοι παρὰ τῶν ἐχϑοῶν χαί, ἂν εὑρεϑῇῃ τοιοῦτόν TI, ἵνα ἀναμένῃ Di ἡμετέρα παρα
- 

ray n, ἕως ob διαβῶσιν οἱ ἐχϑροΐ, x«i τότε ἵνα ἀπαντήσῃς αὐτοὺς εἰς τὸν χαϑαρ
ὺν τύπον. 

109. τὸ δὲ βάνδον τοῦ τουρμάρχου μόνον, ὡς εἴπομεν, ἵνα ὑπάρχῃ παρηλλαγ “μένον 

1810. πηλὰ C || 1811. τοιοῦτον τὶ c. 

ΕἼ 
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i] ' ' γ" ὦ N € ) ) ' y - € 2 

τὸ εἶδος παρὰ τὰ ἄλλα, T& ὑπ αὐτὸν βάνδα, ποιῆσαι, ἵνα εὑε- 
, , k] - - [4 ) 2 Hj 1 Xetetis Y 

πίγνωστόν ἔστι πᾶσι τοῖς Us αὐτὸν βανδογόροις, ἀλλὰ μὴν καὶ 
᾿ oh c er 2 » , » , 

διὰ κινήσεώς TirOc ξένης ἕν τῷ ἵστασξαι — οἷον" ἢ ἄνα ἢ κάτω 
» " PAP UON γ - - T " » Y νὸν 

ἢ δεξιᾷ ἢ ἀριστερᾷ --- συνεχῶς ἑπικλένειν καὶ ἐγείρειν τὴν κεραλὴν 
e? PRAMMÉ Y ὃν d v IS S CS) “ὯΝ POP ME) 

TOU ϑανδου 1j STUXYTGOGO TLUYTG.OOELY 00- ον, ()OT€ XC €TYTTCU-CY QUTO ὃν 

ἐδ ᾽ 7 ς ' - * - , x te 

ταῖς συγχίσεσιν εὐχόλως ὑπὸ τῶν λοιπῶν βάνδων γιωρίζεσξαι. 

CONSTITUTIO XII. 

T “όγο» ἐξηλλαγμένον τὸ εἶδος παρὼ τὰ ἄλλα τὰ ὑπ᾽ 
αὐτὸν βάγδα ποιῆσαι, ἵγα ἐστὶν εὐεπίγγωστον πᾶσι τοῖς 
ὑπ᾽ αὐτὸ» βαγδοφόροις. 

Περὶ σημείων καὶ κινήσεως βάνδου.] 
110. ᾿“λλὰ xe διὰ κινήσεώς τινος ξένης καὶ δια- 

ΛΕ ἃ Nite QUEEN » 3 D ΟΝ [e » γεν » 

.(pogov AOpuiceosaui. αὐτὸ ἢ er TO LOT(GO-S C, ) «ro ἢ 

1815 

» Vac m Cd N 3 - » - 2 D c ἊΝ 

κάτω ἢ δεξιᾷ ἢ ἀριστερᾷ, [ἢ] Ovreyog ἐπιχλίγεσξαι ἢ 
ἐγείρει» τὴ» χεφαλὴ; τοῦ ϑθάγδου ἢ πυχγῶς τιγάσσει» 

- eR Moe PNE n πεν, δ TAA. d dA EE )JAQC ὑπὸ 
O0-0Y, (GOTC XCKL (XUTO ἕξις TID) συγχτοι) εὐχολῶς στὸ 

TOY λοιπῶν βάγδω»ν γγωρίζεσξαι. 

4997. παρηλλαγμένην AP,E || τὸ εἶδος] ἐχέτω τὴν χρόαν Αι, Εἰ || 4298. 

ποιῆσαι omm. AP,E || ἔστιν MA, ἐστιν W, ἢ P,E|| 4800. καὶ om. W || 

κινήσεων P, || βάνδων P,E || 4301. χεγήσεως τινὸς codd. || 4309. ἢ eieci || 

4304. ἐγείρειν ego, cyxAiver Migne, ἐγχειρεῖν codd. || 4805. αὐτὸ, quod 

omm. MAP,E, W et Meursii codex tert. post τιγάσσειν exhibent || 4306. 

τῶν βάνδων E. 

παρὰ τὰ ἄλλα βάνδα τῶν ὑποχειρίων αὐτοῦ πρὸς τὸ γνωρίζειν (αὐτὸ) εὐκύλως πάντας 

τοὺς ὕπ᾽ αὐτὸν βανδοφόρους. 

110. ὅταν δὲ μέλλη ἀποκινῆσαι τὸ τοιοῦτον βάνδον τοῦ τουρμάρχου, ὀφείλει ποιεῖν 

σημάδιά τινα παρηλλαγμένα πρὸς τὸ χωρίζειν αὐτὸ παρὰ τὰ λοιπά" χαὶ εἶναι γνώριμον, 

οἷον" ἵνα στήχῃ ἢ ἄνω εἰς τὸ ἐμπροσϑοχούρβιον τῆς σέλας ἢ κάτω εἰς τὸ λωρίον τῆς 

σχάλας ἢ δεξιᾷ ἢ ἀριστερᾷ, πυκνὰ ὡς κλίνειν xci πάλιν ἐγείρειν τὴν χεφαλὴν αὐτοῦ, ἢ 

180 ἕνα τινάσσηται πυχνὰ ὀρϑὰ πρὸς τὸ | γνωρίζεσθαι καὶ εἰς τὸ μὴ σύγχυσιν εὐκόλως ὑπὸ 

τῶν λοιπῶν γίνεσϑαι. 

1814. γνωρίσεσϑαι C || αὐτὸ inserui || 1817. σημάδια τινὰ C || 1819. δεξιὰ — ἀριστερὰ C. 

12* 

110. 

[p. 167. M.] 

fol. 33" 
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οὐ δεῖ δὲ τὴν αὐτην γίνησιν ὅλα τὰ μεραρχικὰ βάνδα ποιεῖσξδαι, 
ἀλλ ἐνηλλαγμένως, ἀτινα καὶ ἐπὶ γυμνασίας δεῖ παραδοξῆναι, ἵνα 

ἐν συνηδείᾳ, πάντες αὐτῶν γένωνται" οὐ “μόνον γὰρ, (ἐκ τούτου" τι 
ὑπ᾿ αὐτὸν βάγδα ὠφελοῦνται τὸ μέρος αὐτῶν συντόμως στηρίξοντα, 
ἀλλὰ καὶ οἱ ὃν αὐτοῖς τεταγμένοι TO “εραρχικὸν ἐπιγινώσκοντες 
δ αὐτοῦ εὐκόλως xai τὰ ἰδια — Οοἱ, ὡς εἶκός, πλανώμενοι — 

εὑρίσχουσιν. 

! Ex Rec. Ambros. inserui. 

CONSTITUTIO XII. 

[egi τοῦ διαφέρειν τὰ βάγδα τῶν TOUQ- 
μαρχῶν ἀλλήλονγ. ] 

111. Oc δεῖ δὲ 020r τῶν τουρμαρχῶν τὰ ϑάγδα £r 
σημεῖον ἔχειν, ἀλλὰ ἐγηλλαγ μέγα σύμβολα ἑχάστην τοῦρ- 
ur, ἅτιγα xai ὀφείλουσιν ἐξίζει» τοὺς στρατιώτας (ot 
TOU ριιάρχαι) διὰ -προγυμγασίας γγορίξει». 0U μόνον γὰρ 
ἐχ τούτου τὰ ὑπὸ TOT τουρμάρχη» ἕκαστον dra. 
ὠφελοῦ TOL τὸ “μέρος αὐτῶν UY τόμος στηρίζοντα, ZI; 
χαὶ οὗ €r αὐτοῖς TOTO “ἕγοι τὸ τοῦ τουρμάρχου, ϑάγδον 
ἑπιγιγώσχον τὲς δι᾿ αὐτοῦ εὐχόλος χαὶ τὰ ἴδια -- (ot) 
ὡς εἰχός, πλαγώμιεγοι — εὑρίσκουσι». 

4308. ἀλλήλων post διαφέρειν exhibent A P, ἘΠῚ 4809. $ 111. ].0£, 8:611 

4310. ἀλλ᾽ P, E !| 4310— 4311. τούρμιαν codd. || 4311. καὶ om. A || 4811— 4312. oi 

τουρμάρχαι inserui || 4813. τὰ ὑπὸ ἕκαστον τουρμάρχη» βάνδα A || 4316. διαγινώσ- 

κοντὲς P,E || διὰ τοῦ P, || 4316. ot ex Urbicio inserui || 4817. εὑρίσκουσιν solus P. 

lll. οὐχ ὀφείλουσι δὲ πάντων τῶν τουρμάρχων τὰ βάνδα ἕν σημεῖον ἔχειν, ἀλλὰ 

μιᾶς ἑκάστης τούρμας βάνδα ἵνα ἔχωσι παρηλλαγμένα τὰ σημεῖα αὐτῶν xci ἵνα συνεΐ ἐ- 

ζωσι τοὺς στρατιώτας οἱ τουρμάρχοι διὰ τῆς προγυμνασίας τοῦ γνωρίζειν τὰ τοιαῦτα 

γὰρ ἐκ τούτου τὰ λοιπὰ βάνδα, τὰ ὄντα ὑπὸ ἕνα ἕχαστον τουρμάρ χην, σημεῖα, ὠφελοῦνται 

ἐπειδὴ ϑλέπουσι πρὸς τὸ βάνδον τοῦ τουρμάρχου καὶ συντόμως συνάγουσι καὶ ἰσχυρο- 

ποιοῦσι τὸν λαὺν αὐτῶν. ἀλλὰ xci αὐτοὶ ἐχεῖνοε οἱ στρατιῶται τῶν τοιούτων βάνδων 

γνωρίζουσι τὸ βάνδον τοῦ τουρμάρχου x«i εὐκόλως εὑρέσχουσε δὲ αὐτοῦ xai τὰ ἄλλα 
, « » “- *^ 

ϑάνδα, ὡς ἔτε πλανῶνται πολλάκις. 

1832, πάντων τῶν τουρμάρ χων ego, πάντως τοῦ τουρμάρχου C. 

4310 

4315 

- 835 
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Ξ ᾿ c - 9 ᾽ D - -— C 

Xon τοὺς OuOycereio τῶν ἑναγτίων πρὸ τῆς τοῦ πολέμου ( i ( 
΄ » Y 2 ΄ 7, ΄ ^ 

ἡμέρας χωρέζειν καὶ ἕν ἑτέροις τόποις εὐτρογασίστως «τέχεττει». 

[Cf. Urbicii VII, 16.] 

CONSTITUTIO XII. 

[Περὶ τοῦ βλέπειν τὸν στρατιώτην τὸ βάγ- 
δον τοῦ πο τοι 

4890 112. Ζεῖ γὰρ ἀεὶ ἔν ἑχάστῃ «ἄχη, er [καί τι] συ "p 112 

TOY στρατιώτῃ» [ὥστε] αποχώρισπήγαι, μαχρὰν τοῦ 
ϑάγδου τοῦ ἰδίου τάγματος, παντὶ τρόπῳ σπουδάζειν 

ἑγούσξαι αὐτῷ, Vra ἡ τάξις ἄρυρτος διαμέγουσα TNT 
σωτηρίαν σημαίνῃ τοῦ στρατοῦ. 

us [Περὶ τοῦ διαχωρίξειν τοὺς ἀλλοφύλους 
τῆς παρατάξεως.) 

113. "Ezr δὲ συμβῆ εἶναι ἔν τῷ στρατῷ τιγὰς διιο- 118. 
φύλους τῶν πολεμίων, δέογ πρὸ τῆς ἡμέρας τοῦ πολέ- 

εὐ uov χωρίζει» αὐτοὺς καὶ er ἑτέροις τόποις μετὰ εὐλόγου 
am τροφάσεως -ττέμιππειγ. 

4320. ἐν ἑκάστη μάχη ἀεὶ P,E || καί τὰ om. solus A || 4821. τὸν om. W 

et Meursii codex tert. | τῶ στρατιώτη P,E || ὥστε om. solus A || 4325. 

ἀλλοφύλλους A. || 4327. συμβῇ] cf. Preuschen p. 1048. ||év và στρατῶ εἶναι 
P,E || τινὰς codd. || 4328. πρὸ] περὶ P, E || 4330. προπέμπειν MW. 

1830 112. ἁρμόζει δὲ πάντοτε εἰς ὅλους τοὺς πολέμους, ἂν συμβῇ τὸν στρατιώτην ἀποχω-- 

ρισϑῆναι μακρὰν ἀπὸ τοῦ βάνδου αὐτοῦ, ἵνα σπουδάζῃ παντὶ τρύπῳ τοῦ ἕνωϑῆναι αὐτῷ. 

διαμένει γὰρ ἐκ τούτου ἄφυρτος ἣ παραταγή, ὅπέρ ἔστιν εἰς σωτηρίαν τοῦ στρατοῦ. 
118. ἂν δὲ συμβῇ εἶναί τινας ἐν τῷ στρατῷ ὁμοφύλους τῶν πολεμίων, ἁρμόζει πρὸ 

τῆς ἡμέρας τοῦ πολέμου χωρίζειν αὐτοὺς καὶ εἰς ἄλλους τόπους μετά τινος προφάσεως 

1585 προαπολύειν αὐτούς. 

1834, μετὰ τινὸς C. 
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Cf. imscriptionem capitis p. 56. 

Urbicii VY, 16, 7. "Ogre τὰ ἁρμόζοντα κεφάλαια ἑχάστῳ μοι- 

ράρχῃ χαὶ ἄρχοντι τάγματος τοὺς ὑσὶ αὐτοὺς τελοῦντας πα- 

ρασχευάξειν» αὐτοὺς ποιεῖν, « «" 

υυυϊοῦλ VW, 11. Γνώσις κεφαλαίων, 
ὀφειλόντων 

δο- 

ῆναι ἑκάστῳ ἄρχοντι ταγμάτων καὶ 101006 Qi καὶ 

αὐτῷ δὲ τῷ μεράρχῃ; ἔνα οἶδεν, τὶ κατεαξζητεῖν; 1. Χρή, 

εἴτε ἐν qocoóTQ διάγει τὸ βάνδον ἤτοι τάγμα, εἴτε καὶ xaS' ἑαυτὸ 

c ἐν 
bl 

͵ 
m 5 ) ^ HL » Q 

B 
^ 

ὑπουδηττοτὲ ἀπληκεύει, πρώτας εἷς αὐτὸν τὸν ὑρ 00» πρὸ παντὸς 

GONSTITUTIO XII. 

[Περὶ τοῦ καὶ δρουγγαρίους 
καὶ κόμητας 

τὸν στρατοῦ aa pour. | 

114. Καὶ τοῖς uer τουριιάρχαις ταῦτα πράττειν 

προστάξεις. ἀλλὰ καὶ ἑκάστῳ δυουγγαρίῳ χαὶ κόιιητι 

ἅμα αὐτοῖς παραχελεύου χαὶ πρόστασσε, ὥστε ἐπιζητεῖν 

αὐτοὺς 6X παγτὸς τὰ δέογτα ἐπιτελεῖν TOY στρατὸν. 

[Περὶ τοῦ πάντως προὶ χαὶ ἑσπέρας ψάλ- 

λειν τὸν στρατὸν τὸν τρισάγιογ Üuror.| 

115: Χρεὸν γάρ, εἴτε ἐν φοσσάτῳ διάγει ἕχαστον 

τάγιια ἤτοι τὸ βάγδογ, εἴτε χαὶ καϑ᾽ ἑαυτὸ ὑπουδή- 

ποτε ἀπλικεύει, πρωίας εἰς «αὐτὸν τὸν ὔρ500» πρὸ 

4331. τοὺς δρουγγαρίους AP,E | 4332 παρορμᾶν om. Ww | 4335. καὶ 

πρόστασσε omm. P, E | ἀναγκάζε
ιν A. || 4337. πάντως omm. p,E || 4338. τὸν 

στρατὸν omm. A P,E || τὸν τρισάγιον ὕμνον ἐκτελεῖν P,E || 4339. & 116.] €f. 

& 47. || χθέον M, χρὴ Δ, χρεὼν E et Migne, χρεῶν P, || γὰρ) p,E addunt ἵνα; 

δὲ exhibet A l| 4340. τὸ om. ^ ἢ καϑεαυτὸ 
M || 4340 —49341. 

ὕπου δήποτε A || 

4941. ἀπλικεύσει P,E, ἁπληκεύει A. || ὄρϑον E. 

^ - ^ 

' 
"d 

- , w 

114. zai τοῖς μὲν τουρμάρχαις πρόσταξον, ἕνα ποιῶσε ταῦτά, ἅπερ εἴποιμεν. ἀλλὰ 

xai ἑνὶ ἑκάστῳ δοουγγαρίῳ καὶ χόμητι μετὰ τῶν τουρμαρχῶν παραχελεύου xai πρύστασσε, 

͵ , * : 4 
ΝΜ - 

* € 

(ya ἐκ παντὺς ποιῶσι τὸν στρατὸν τοῦ πράττειν αὐτοὺς τὰ ἁρμόζοντα. 

115. πρέπει ὃν ἕχαστον βάνδον, εἴτε εἰς φοσσάτον, εἴτε ὅπου δήποτε ἀπληκεύει, ἵνα 

4335 

4340 
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πράγματος καὶ εἷς ἑσπέραν ὁμοίως μετα C Otistrov καὶ τὰς μίσσας 
τὸ τρισάγιον ψάλλεσξαι καὶ τοὶ λοιπὰ κατὰ τὴν συνήξειαν. 

2. Χρὴ τὰ κουντουβέρνγνια ἤτοι τοὶ (οἷον μικρὰ) βάνδα τῶν 
ἀκιῶν πρὸς τὴν ποιότητα τῶν ταγμάτων καὶ τὴν προτὲταγμξνη» 

καταγραγρὴν γίγεσξαι ἀπὸ παλαιῶν τὲ καὶ γέων. 

3. Χρὴ τὸν πρῶτον καὶ δεύτερον τῆς ἀκίας καὶ τὸν οὐραγὸν 

CONSTITUTIO XII. 

παγτὸς πράγματος xci εἰς ἑσπέραν ὁμοίως uerG τὸ 
Ociztrory καὶ τὰς μίσσας TO τρισάγιον ψάλλεσξαι καὶ TG. 
λοιττὰ κατὰ τῇ» συγήξπειαν. 

eo — [Περὶ καταστάσεως xovrrovBeorior.] 
116. T'à δὲ χουγτουθέργια ἤτοι và οἷον μικρὰ gara 116. 

TOT QxiOY, χαξὼς χαὶ σοὶ αὐτῷ πρώην ὡρίσαμεν, προσ- 
τάξαι ἀπὸ παλαιῶν χαὶ γέων αὐτοὺς ποιεῖ. 

[Περὶ ὁπλίσεως τῶν «xiO2.] 
o Ο[17. Τὸν δὲ πρῶτον χαὶ δεύτερον τῆς ἀχίᾳς XO TOY 117. 

οὐραγὸν Nyovr τὸν ὄπισξεν xol τὸν πρὸ αὐτοῦ | χογ- c. sao. 

4343. μίσσας WW et Meursii codex tert, μένσας ΜΑΡ,Ε || τὸν 
AP,E || ψάλληται P,E || 4845. zovriovptoviov M, κουτουβερνιῶν W, xov- 

τουβεργίων AP,E || 4346. κουτουβέρνια MW, κοντουβέργια AP,.E || οἷον 

omm. P,E || 4346—4347. Pro τὰ οἷον μικρὰ βάνδα τῶν dziàr A τὰς ἀκίας 

exhibet || 4347. ἀκίων W || σοι M A E || πρώην codd.; cf. Crónert. p. 50. || 4849. 

ὁπλήσεως P, || ἄκιων W || 4350. áxíac] A addit ἤτοι τοῦ λόχου. 

———————M————————— 

1840 τῃνάλλῃ πρωὶ εἰς τὸν ὄρϑρον πρὸ παντὸς ἄλλου πράγματος καὶ πάλιν. ὁμοίως τὴν ἑσπέραν, 

ἄφ᾽ οὗ γένηται ὃ δεῖπνος, τὸ τρισάγιον xci τὰ λοιπὰ χατὰ τὴν συνήϑειαν. 

110. τὰ δὲ χοντουβέονια ἤγουν τοὺς ὀρδίνους ἵνα προστάξῃ γίνεσϑαι ἀπὸ παλαιῶν 
καὶ νέων στρατιωτῶν. 

ll7. τὸν πρῶτον x«i τὸν δεύτερον ὄρδινον x«i τὸν ὀπίσω x«i τὸν ἔμπροσϑεν ἔχε, fol o4 

1841. ἀφοῦ C. 
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119. 

c. 1300 Lami. 
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καὶ τὸν πρὸ αὐτοῦ χοντάτους εἶναι, τὸν δὲ τρίτον καὶ τέταρτον 

τοξότας xul τοὺς ἐν μέσῳ, ὡς οἴδασι. 

4. Χρὴ τὰ γλάμουλα τῶν κουταρίων ἕν τῷ καιρῷ τοῦ πολέμου 

“ἢ ἀγίειν εἷς τὰ κοντάρια, ἵνα μὴ) τοῖς ὄπισξδεν καὶ αὐτοῖς τοῖς 

ἔχουσι κουτάώρια Custodi Sao. 

5. Δρὴ ἀφορισξῆναι τοις λεγομένους δηποτάτους, κἀν ἕξ ἢ 

CONSTITUTIO XII. 

ταράτους εἶγαι, TOY δὲ τρίτον χαὶ τέταρτο» τοξότας 
καὶ τοὺς €» μέσῳ, Og 7 χρεία ἀπαιτεῖ. 

[Ὅτι βλάπτει τὰ φλάμουλα ἐν συμβολῇ 
μάχης. 

118, 1 δὲ φλάμουλα τῶν χογταρίων ἐγ τῷ χαιρῷ 
τοῦ πολέμου μὴ ἀφίει», ὡς εἴρηται, εἰς τὰ κογτάρια, 
ἵγα μὴ τοῖς ὔπισ-εν xa αι τοῖς (roi) ἔχουσι χογτάρια 

ἑιποδίζωσι» οὐ μόγον δέ, ἀλλὰ καὶ ταῖς ϑαλλοιιέναις 
παρὰ" τῶν τοξοτῶν σαγίτταις. 

[Περὶ τῶν λεγομένων δεποτάτωγ.) 

119. Τοὺς δὲ λεγομέγους δεποτάτους, καξώς σοι καὶ 

5558. χρεῖα P,E || 4854 -- 4858. ἐν τῆ μάχη P,, ἐν μάχη E || 4856. 8 118.] 

Cf. 8 53. || 4857. ἀφιέναι P,E, ἔχειν A || 4858. τοῖς ex Urbicio inserui ! ἔχωσι 

M WP, || 4359. τὰς A || 4360. σαγίταις A E, σαγίτας P, || 4861. δεποτάτων 

MW, διποτατων A, διποτάτων P,E | 4362. 8 119.] Cf. 8 52. || δεποτάτους 
MWIP, διποτάτους AE. 

τῆς παραταγῆς κονταράτους, τὸν δὲ τρίτον καὶ τὸν τέταρτον τοξότας, τοὺς δὲ ὄντας εἰς 

τὸ μέσον ἵνα || ποιῇς, ὡς ἀπαιτεῖ | χρεία. 

118, τὰ φλάμουλα τῶν χονταρίων εἰς τὸν χαιρὺν τοῦ πολέμου μὴ ἔχε εἰς τὰ χον- 

τάρια, ἐμποδίζουσι γὰρ x«i τὰ χοντάρια τῶν ὀπίσω χαὶ τὰς σαγίτας, ἃς ῥίπτουσιν οἱ 
τοξόται. 

1845 

119. πρόσταξον, ἵνα xa ἕχαστον τάγμα VE f) ὀχτὼ Ex τῶν ὑποδεεστέρων χωρέσωσιεν 1550 

1850, καϑέκαστον C, 

q—-U- 
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ὀχτὼ πρόσωπα £x τῶν ὑποδεεστέρων, ἵνα ἕν καιρῷ πολέμου περι- 
ποιοῦνται τοὺς τραυματιζομέγους. 

6. Χρὴ κατασχόπους ἤτοι σχουλκάτωρας δύο χρησίμους καὶ 

ἀγρύπνους καὶ ἐνδρανεῖς ἐπιλέγεσδιαι καὶ δύο μανδάτωρας. 

CONSTITUTIO XII. 

ἔιιπροσξεν διεταξάκεεξα, οὖς εἰς Ξεραπείαν καὶ πρὸς τὸ 
ἀγασώζει» τοὺς πληγάτους στρατιώτας ὡρίσαμεν, προσ- 

5 τάξεις, ἵγα καὶ ἕχαστον αὐτῶν τάγμα ἕξ ἢ ὀχτὼ EX 
τῶν ὑποδεεστέρωγ ἀφορίσωσι», ἵγα &r χαιρῷ (πολέμου) 
περιποιοῦγται τοὺς τραυματιζομέγους. 

[egi βίγλας καὶ φυλακῆς βάνδου ὃν καιρῷ 

td x 0 -] 
so — | 120. 4óo δὲ σχουλχάτωρας nyovr χατασχόπους ἢ 

βιγλάτωρας χρησίμους xal ἀγρύπγους xol ἀγδρείους 

190. 
[p. 169. M.] 

4364. πληττόμενους A, πλησσομένους P, E || ὁρίσαμεεν A. || 4365. ἕνα M E || 

καϑέκαστον W || 4366. Inserui || 4367. περιποιοῦνται Meursii codex tert., 

περιποιῶνται codd. || 4368. ὥρα A P,E || 4370. S 121. €f. $ 56., 63. ||] oxov4- 

κάτορας M. W || 4371. βιγλάτορας MW || ἀνδρείους titubanter retinui; ef. Urbicü 

p. 231. ἴδιον κατασκόπων ἐστὶ τὸ φρονήσει xai ἀγρυπνίᾳ τόπους τὲ xai κινήσεις 

πολεμίων κατασκχοπεῖν, τοὺς δὲ τοιούτους ἐλαφρᾷ ὁπλίσει χρῆσϑαι xai ἵπποις 

ὁδεύειν ταχέσι, καὶ τοὺς μὲν ἐξπλοράτωρας ἀδεέστερον συνδιατρίβειν τοῖς πολεμίοις, 

ὡς ὁμογενεῖς αὐτοὺς εἶναι γομίζεσϑαι, τοὺς δέ γε σχουλκάτωρας * ἀνδρείους 

τὲ καὶ πιστοὺς εἶναι καὶ εἴδει σώματος καὶ (τολμῇ) ψυχῆς καὶ ὁπλίσει τῶν λοιπῶν 

στρατιωτῶν διαφέρειν, ὥστε ἢ * δράσαντάς τι γενναῖον κατὰ τῶν ἐχϑρῶν ἐπα- 

νελϑεῖν ἢ ζωγρηϑέντας παρ᾽ ἐκείνοις ϑαυμάζεσϑαι, τὸν δὲ ἄρχοντα τῆς σκούλκας 

. ἄγρυπνον καὶ φρόνιμον καὶ ἔμπειρον ἐπιλέγεσϑαι καὶ μὴ τὸν τυχόντα" οὐδὲ 

γὰρ τοσοῦτον ἀνδρείας, ὅσον φρονήσεως δεῖται ἡ τοιαύτη 

“χοεία. 

᾿ Li e D ^ 2 ^ * , ^ * , 2 ^ » A 

εἰς τὸ περιποιεῖσϑαι τοὺς λαμβάνοντας πληγὰς εἰς τὸν πόλεμον καὶ φέρειν αὐτοὺς εἰς τὸ 

φοσσάτον. 

120. ὀφείλεις δὲ ἐπιλέγεσϑαι καὶ δύο κατασχόπους χαὶ βιγλάτορας χρησίμους καὶ 

12 
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Urbicii V1 17, 9. Χρὴ cgpogízew ἐκ τῶν περὶ τὸ βάνδον 

τασσομένων O60 ἀκίας, χρησίμους εἷς ρυλακὴν τοῦ Bardov ἐν χαιρῷ 

πολέμου. 

10. Χρὴ καντάτωρα ἕπιλέγεσξεοαι ἐπιτήδειον. 

Urbicii VIT 17, 12. Χρὴ ἕν τοῖς μεγάλοις τάγμασι διπλᾶ 

CONSTITUTIO XII. 

2 m : . » ἢ 3 ) 

ἐπιλέγεσξαι καὶ δίο μαγδάτωρας. ἀφορίσωσι δὲ καὶ ἐχ 

τῶν εἰς τὰς ἀκίας τασσομέγων δίο «κίας, χρησίμους 

εἰς φυλαχὴν τοῦ βάγδου ἐγ χαιρῷ πολέμου. 
[Περὶ τοῦ λεγομένου καντάτωρος. ! C agis 

/ RA ^ M ΄ 1 / M. 2 

121. //&rroz δὲ καὶ τὸν λεγόμεγο» καγτάτωρα ἔπι- 
λέγεσξαι ἐπιτήδειον xal λόγιον, ἕγα στρατιώτῃ», χαὶ 

» €, 3 3 - - - L 

ἀφορίσαι, ὥστε Ev αὐτοῖς τοῖς ἀγῶσι περιτρέχογτα κατέ- 
πάδει»") τῷ στρατῷ τοῦ τάγματος χαὶ διεγείρει» εἰς 
προξυμίαν διὰ προτρετπιτιχῶν λόγων κατὰ τὸν τύπον, 880 
ὕγιτέρ σοι προδιωρισάμιεξα. 

[Πότε χρὴ δύο βάνδα ἔχειν καὶ πότε ὃἕγ;]) 

4372. μανδάτορας MW || ἀφορίζειν AP,E || 4373. ἀκοὰς P, || 4375. 

καντάτορος MW, κανδάτωρος P,E; AP,E addunt ἤγουν στρατοκήρυχος | 

4376. ὃ 121. Off 88. 70, 71.]|| χαντάτορα M W, χανδάτωρα P,E || 4378. 

περιτρέχοντας MW || 4378—4379. »crenáósr MW; εἴ Crónert p. 47.; €&mu- 

λέγειν A P,E || 4378. τάγματος] A addit τὰ προτρέποντα, P,E τὰ πρέποντα || 

διεγείροντα Α || 4380. διὰ προτρ. 4. omm. P, E || τρεπτεκῶν A || 4381. διορισά- 

μεϑα P, E || 4382. ἔχειν omm. MW. | 

dygózvovg καὶ ἄνδρείους xai δύο μανδάτορας. καὶ ἀφορίσῃς xai ix τῶν ἱσταμένων dg. 

τοὺς ὀρδίνους τῆς παραταγῆς ἄνδρας δύο καὶ αὐτοὺς χρησίμους πρὸς τὸ φυλάττειν βάνδον 1555 

εἰς χαιρὺὸν πολέμου. ; 

121. ἐχλέγου ἐπιτήδειον καὶ μα ϑόντα γράμματα ἕνα στρατιώτην καὶ ἄφόριζε αὐτόν, 

ἕνα εἰς τὸν χαιρὺν τοῦ πολέμου περιτρέχῃ τὸν στρατὺν χαὶ προϑυμοποιὴ αὐτοὺς διὰ λόγου, 
χαΐγὼς προοεΐποιιεν, 
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/, ͵ N - ., 7 M ' e ' » 

θάνδα γενέσδαι καὶ πρὸ τοῦ «πολέμου τὸ μὲν Cr τὸν ἀρχογτὰ 
» - , ᾿ n » e n 1 - 7i» 

ἔχει» τοῦ τάγματος, TO δὲ &ÀÀO τὸν πρῶτον ἑκατοντάρχην . . . .. 
x E NE , c 5 ' dm n ΄ 

πὶ Un. bus ἕν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ πολέμου uu) τὰ δύο βαστά- 
[^ 4 4 » - CN )e€ i M - 7] 

ἕεσξαι ἤτοι ὀρξοῦσξαι, αλλὰ τὸ τοῦ ἄρχοντος. 
, c , ON, - n. 2 : ^ 

13. Χρὴ ér ἡμέρᾳ πολέμου ἕν ταῖς σέλλαις ἐπυρέρεσξαι ἕκαστοι 

CONSTITUTIO XII. 

122. Ποιείτωσαν δὲ 8» τοῖς μεγάλοις τάγμασι καὶ 
διπλᾶ θάγδα χαὶ πρὸ τοῦ πολέμου τὸ μὲν ἕν TOT ἄρ- 

85 χόγτα ἔχει» τοῦ τάγματος, τὸ δὲ ἄλλο τὸν πρῶτογ 

ἑκατογτάρχηγ. er δὲ τῇ ἡμέρῳ τοῦ πολέμου μὴ τὰ δύο 
Q E A SEE E CEN » 3:2€ ip c Φη, «ἡ τῦ N c2 b74 A : m. 

Θασταξεοσαν 7/TOL OQz2OUOSOU4, ἀλλὰ TO TOU ἀῤχόντος.. 

(707. 
[Tí δεῖ ἐπιφέρεσδαι τοὺς στρατιῶτας εἰς 

- 3 m 

TO00gnr εν xoatQQ Uuczmnc;| 
3 "3i 3 - 7 - DE €! 5 A 

123. Χρὴ ovr χαὶ ἕν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ πολέμου EXGOTOT 123. 
στρατιώτην €r ταῖς σέλλαις αὐτῶν ἐπιφέρεσξαι ὕδωρ εἰς 

τὰ λεγόμενα φλασχία xal παξαιιάτῃν er τῷ σελλοπουγ- 

4383. ὃ 122.] Cf. S 79. || ποιήτωσαν ΜΝ || δὲ καὶ A || τάγμασιν W || 

4384. διπλὰ M, διπλα W || 4386. ἑκατόνταρχον P,R || j P,H || 4389. 

εἶς] nO A, πρὸς P, πρὸ E || 4391. τ. gu.] τῶ καιρῷ P,E || 4393. τὰς λεγο- 

μένας ἀσκοδαύλας (ἀσκοδάβλας P,E) AP,E || παξιμάδιν Meursii codex tert., 

παξαμάτιον A P,E. 

122. ὀφείλουσιν sic τὰ μεγάλα τάγματα διπλᾶ βάνδα ποιεῖν, ἵνα πρὸ τοῦ πολέμου 

τὸ μὲν ἕν ἔχῃ ὃ ἄρχων τοῦ τάγματος, τὸ δὲ ἄλλο ὁ πρῶτος ἕχατοντάρχης. εἰς δὲ τὴν 

ἡμέραν τοῦ πολέμου μὴ βαστάζειν τὰ δύο, ἀλλὰ μόνον τὸ τοῦ ἄρχοντος. 

125. ἁρμόζει εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ πολέμου βαστάζειν ἕνα ἕκαστον στρατιώτην εἰς τὰς 

σέλας αὐτῶν ὕδωρ εἰς ἀσχοδαῦλαν καὶ παξαμάτιον εἰς τὸ σελοπούγγιον καὶ ἄλευρον μίαν 

1864, ἀσχκοδαύλαν C; cf. Heiskii comment. ad Const. Porph. 467, 1. 

13* 

[S 
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/ ἂν Η νος »^ » » ^ » , 

στρατιώτι» ὕδωρ καὶ ἢ * βουκκελλᾶτον 1 ἄλευρον μίαν ἢ δευτέραν 
λίτραν. 

Ξ L] ) - , ^ - * os Ek] 

14. Χρὴ ἐν καιρῷ μάχης πρὸ ἐκβάσεως τοῦ πολέμου ἐχξρὸν 

“ἢ σκυλεύει» στρατιώτην καὶ τοῦτο πολλάκις προπαραγγέλλειν. 

{ὐνδιοῖϊ VIT 17, 16. Χρὴ εἷς τὰς ὁδοιπορίας μὴ συγκατα- 

CONSTITUTIO XII. 

γίῳ καὶ ἄλευρον μίαν ἢ καὶ δύο λίτρας, ὥστε ἔχει» εν 
ἀγάγκης καιρῷ καὶ ἑαυτοῖς εἰς εὐψυχίαν xoi παραιὺυ- 
Ξίαν x«i ἑτέροις, ὡς εἰκός, εἰς τὴν ἀπὸ ὀλιγωρίας ἀγάώ- 
κτησι). : 

[Περὶ τοῦ μὴ σχυλεύειν (vexgor) πρὸ τῆς 
ἐκβάσεως τοῦ πολέμου.] 

124. "Er δὲ χαιρῷ μάχης ἵγα γιγώσχωσιν, ὅτι OU δεῖ 
στρατιώτῃ} πρὸ τῆς ἐχβάσεως τοῦ πολέμου σχυλεύειν 
ἐχξρόγ" xo τοῦτο πολλάκις αὐτοῖς προπαραγ) ἕλλεις. 

[Ποῦ δεῖ τὸ τοῦλδον τασσεσϑαι;] 

195. Ei; δὲ τὰς ὁδοιπορίας μὴ συγκαταμιγγύειν 

4394. 9 P,E || 4395—4397. ἑαυτῶν καὶ εἰς παραμυϑίαν (εἰς παραμυ- 

ϑίαν καὶ ἑαυτῶν P,E) καὶ ἑτέρων ἀνάκτησιν (ἀνάκτισιν E) τῶν, ὡς εἶπός, 

ὀλιγωρούντων A P,E || 4398. σχυλλεύειν W || Pro γεχρὸν, quod inserui, AP, E 

τοὺς φονευομένους habent || 4899. συμπληρώσεως (συνπλ. P,) AP,E || 4401. 

συμπληρώσεως APTP,E || 4402. τοῦτο! τοῦ P, || παραγγέλλειν MW || 4403. 

τὸν AP,E. 

ἢ δύο λίτρας πρὺς τὸ ἔχειν εἰς χαιρὺν ἀνάγκης εἰς παραμυϑίέαν αὐτῶν, ἀλλὰ καί, ἄλλος 

ἂν ὀλιγωρήσῃ, ἵνα δύνωνται παραμυϑεῖσϑαε καὶ ἐχεῖνον. 

194. εἰς δὲ τὸν χαιρὸν τοῦ πολέμου ἵνα γενώσχωσιν οἱ στρατιῶται, ὅτε οὐχ ὀφείλει 

τις ἐξ αὐτῶν ἐχδύειν τινὰ £x τῶν φονευομένων | ἐχϑρῶν εἰς τὸν πόλεμον, ἕως οὗ τελείως 

ὁ πόλεμος γένηται. τοῦτο δὲ χαὶ σὺ παράγγελλε αὐτοῖς συνεχῶς. 
Oo* » 1 τ "d D e " . ?r , , 

125. οὐχ ὀφείλουσιν ot στρατιῶται μίσγεσδαι μετὰ τοῦ τούλδου ἐξαιρέτως, ὅταν 

4395 

4400 

1865 

1810 
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“ίγνυσδαι τοὺς στρατιώτας μιετεὶ τοῦ τούλθου καὶ μάλιστα ÉySQov 

προσδοκωμένων, ἀλλὰ τὸ μὲν βάγνδον ἔιιπροσξεν ἰδίᾳ, τὸν δὲ τοῦλδον 
OmtoSer ἢ καὶ ὡς ἡ χρεία καλέσοι. 

Cf. p. 94, ὅ--τ. 

Usbicu: VEbsiso. 4 “εἶ τοίνυν» τοὶς TE καιροῖς καὶ τύποις 

CONSTITUTIO XII. 

- N S (S / Y 1 / κ γῆς 5 - - 

45 “τα TOU TOUA00U τοὺς στρατιώτας καὶ μάλιστα EY SQOT 
d , 2 M , " 2$ 

at9o00oxGuéroT, ἀλλὰ τὸ μὲν βθάγδο» ÉustQoO0Ser ἰδίως, 
τὸ δὲ τοὐύλδογ ὄπισξεν ἢ καὶ ὡς ἡ χρεία καλέσοι, καξὼς 

καὶ er τῷ περὶ τοῦ τούλδου ἡμῖν χεφαλαίῳ εἴρηται. 
- €f , N be ΒῚ € 

ταῦτα, Té) GOL προδιεταξάμεξα, xal αὐτὸς ἑκάστῳ 
d P / )ς EY 

ur χόμητι xoà ὁρουγγαρίῳ, ἀλλὰ καὶ τουρμάρχῃ (ἰδίως καὶ 
/ : E UL 3. 

“προγιγώσχει» χαὶ ἐπιτελεῖν χαὶ παραγγελεῖς καὶ παρα- 

σχευάσεις. 

[Ovi ἐξ ὧν δυνατοί vic νικᾶν τοὺς €y39oUc, 

ταῦτα δεῖ φυλαττεῦξαι αὐτό: 
4415 126. Σοὶ δὲ κελεύομεν, ὦ στρατηγέ, ὥστε ἁρμοδίως 126. 

4405. μετὰ τῶν (τὸν ΑἹ στρατιωτῶν τὸν τοῦλδον APP,E || καὶ omm. 

P,E || 4406. ἰδίως] AP,E addunt περιπατεῖν || 4407. καλέσει A. P,E || 4408 

τῷ et τοῦ omm. P,E || X. 18..}} ἡμῖν iteratur in P, || 4409. ταῦτα μὲν 

A P,E || ἅπερ σοι codd. || προδιεταξάμεϑα (προδιετάξάμεϑα E) AP, E, διεταξά- 

utÜa MW || 4410. κώμητι P, || 4410—4412. ἰδίως παραγγείλεις (ταραγγείλης A) 

καὶ προγινώσκειν (im A πρὸ m^ inseruit) x«i παρασκευάσεις ἐπιτελεῖν A P,E || 

4413, δύναται τις M, δύναται τίς W. 

^ 

προσδοχῶνται ἐχϑροί, ἀλλὰ τὸ μὲν βάνδον ἵνα περιπατῇ ἔμπροσϑεν ἰδίως, τὸ δὲ τοῦλδον 

ὄπισϑεν ἢ χαὶ ὡς ἅπαιτεῖ |j χρεία, καϑὼς εἰς τὰ περὶ τοῦ τούλδου εἴπομεν. ταῦτα 
δὲ καὶ σύ, στρατηγέ, tvi ἑχάστῳ κόμητι καὶ δρουγγαρίῳ, ἀλλὰ καὶ τουρμάρχῳ ἰδίᾳ καὶ 

ἰδίᾳ ὀφείλεις παραγγέλλειν, ἵνα προγινώσκωσιν αὐτά" καὶ ὀφείλεις ποιεῖν, ἵνα καὶ αὐτοὶ 

1875 πράττωοι ταῦτα. 

126. ἐπιτηδείους δὲ καιροὺς ἐχλέγου εἰς τοὺς πολέμους καὶ πρῶτον μὲν φεῦγε τὰς 
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ἁρμοδίως χεχρῆσξαι ἐν ταῖς κατὰ τῶν ἐχδρῶν μάχαις καὶ πρότερον 

τας ἀγορμὼς γυλάττεσξαι, δι ὧν συμβαίνει τοὺς βλάβας γίνεσξαι, 
καὶ τότε διὰ τῶν τοιούτων χατὰ τῶν ἐχξρῶν ἐγχειρεῖν. καὶ πρό 
ye ἁπάντων χρὴ τὰς παρὰ τῶν ἐχξρῶν μελετωμένας ἐνέδρας ἔρευνᾶν 

dw σκουλκῶν πυκνῶν xQTQ τῶν τεσσάρων πλευρῶν τοῦ τύπου, ἔνξια 

ἡ παράταξις γίνεται, καὶ ἀπέχεσξιαι τῶν «τάκτων καὶ ἐσκορπισμένων 
διώξεων. τὸν δὲ στρατηγὸν κοῦρσα 1] προπετεῖς ἐγχειρήσεις δι᾿ ἑαυτοῦ 

CONSTITUTIO XII. 

κεχρῆσπαι τοῖς χαιροῖς ér ταῖς μάχαις καὶ πρότερον 
uer φυλάττεσξαί σὲ τὰς ἀφορμάς, δι᾿ Or αἱ βλάβαι 
παρὰ τῶν ἐχξρῶν συμιβαίγουσι γίγεσξαι, καὶ τότε διὰ 
τῶ» τοιούτων» ἀφοριιὦν χατὰ TOY ἐχξρῶν ε) χειρεῖγ. 

[Περὶ τοῦ μὴ διώκειν ἐχξροὺς ἀτάκτοως.] 
121. Καὶ πρὸ πάγτω» δέον σὲ τὰς παρὰ τῶν ἔἐγαν- 

rior ιιελετωιἔγας ἐγέδρας ἐρευγᾶν διὰ QuyAor πυχγῶν 
xaT TOT τεσσάρων μερῶν τοῦ τόπου, ἔγξα ἡ παρά- 
ταξις γίγεται, xod απέχεσξαι TOY αἀτάχτων χαὶ ἐσχου- 

πισιμέγων διώξεωγ. 
| [Περὶ τοῦ μὴ τὸν στρατηγὸν τὰς προπετεῖς 
ἐγχειρήσεις ποιεῖν, ἀλλὰ διὰ τῶν ἀρχόντωογτ. 

4120 

4425 

128. Κούρσα δὲ ἢ προ-πετεῖς ἐγχειρήσεις διὰ σεαυτοῦ 

4418. συμβαίνουσιν P, || 4419. ἐγείρειν P,E || 4422, βιγλων M, ϑίγλων 

W || 4427. AP,E addunt ταῦτα (ταύτας A) γίνεσθαι || 4428. κοῦρσα δὲ ἢ 

omm. M W, χούρσωρας δὲ ἢ ng. ἐγχχ. P,E. 

ἀφορμάς, ὅϑεν σὲ δύνανται βλάπτειν οἱ ἐχίγροί. εἶτα διὰ τῶν τοιούτων dqopuürv ἐπετὴ- 

δεύου σὺ κατὰ τῶν ἐχϑρῶν. 

127. πρὸ πάντων ἁρμόζει σε, ὦ στρατηγέ, πέμπειν σὲ βίγλας πυκνὰς εἰς τὰ τέσσαρα 

uépi τοῦ τύπου, εἰς ὃν μέλλει γίνεσίγαι ἡ παράταξις, zal τὰ μελετώμενα ἐγχρύμματα παρὰ 

τῶν ἐχϑρῶν ἀνερευνᾶν, φεύγειν δὲ τὰς ἐσχορπισμένας καὶ ἀτάχτους διώξεις. 

128. || οὐχ ἐπιτρέπομεν, ὦ στρατηγέ, σὲ αὐτὸν ἀπελϑεῖν εἰς κοῦρσον (ἢ) παρασκχευ-- 

1882. ; inserui|| 1883— 1883. xy« (in fine versus) κράζειν C (pro xoa a m* scripto fuit aliud quic- 
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ποιεῖσξαι οὐκ ἐπιτρέπομεν, ἀλλὰ διὰ τῶν ἁρμοδίων ἀρχόντων τὰ 
τοιαῦτα γίνεσξεαι. εἶ μὲν γὰρ Ex τῶν ἄλλων ἀρχόντων παράπτωμα 
ἢ ἀστοχία γένηται, ἔστιν ἐλετὶς oórrouoc ἐπανορξώσεως, ti δὲ ὁ 
πρῶτος τοῦ στρατοῦ πταίσει, ἀναρχίας πρόβασις ἡ τούτου διάτπτωσις 
γίνεται. cogoc δὲ στρατηγὸς ὁ πρὸ τῶν πολέμων ἀκριβῶς, τὰ τοῦ 

ἐχξροῦ πολυπραγμονῶν καὶ πρὸς μὲν và πλεονεχτήματα αὐτοῦ 
Τυλαττόμενος, πρὸς δὲ τὰ ὑστερήματα ἐπιβαλλόμενος, οἷον" ὑττὲρ 

CONSTITUTIO XII. 

ποιεῖν οὐχ ἐπιτρέπομέ; GOL, ἀλλὰ διὰ TOY ἁριιοδίοων 
(80 ἀρχόντων ταῦτα γίγνεσξαι. ξὰν μὲν γὰρ ἐκ τῶν ἄλλων 

ἀρχόντων παράπτωμα ἢ ἀστοχία γέγηται, ἔστιν ἐλπὶς 
σύγτοιιος ἑπαγορξώσεως, εἰ δὲ Ó πρῶτος τοῦ στρατοῦ 

πταίσει, era xia πρόφασις ἢ τούτου διάπτῶσις γίγεται. [p. 171. M;] 

129. Togo δὲ στρατη) ὃς χαὶ ἄριστος ὃ πρὸ TOU 129. 

um πολέμου τὰ τῶν ἐχξρῶν πολυπρα) oro καὶ πρὸς uer 
TX πλεογεχτήματα αὐτῶν φυλαττόκετγος, πρὸς δὲ τὰ 
ὑστερήματα ἐπιβαλλόμετγος, οἷον, ὃς ev χεφαλαίῳ εἰπεῖν" 

4429. σοι omm. P,E|| 4481. Pro παράπτωμα ἢ ἄστοχία γένηται AP,E 

habent συμβῆ τινὰ ἀστοχῆσαι ἢ κινδυνεῦσαι || ἐστὶν APP,E || 4432. ἐπανορ- 

ϑώσεως σύντομος AP,E || 4488. πταίση MW || 4434. Inscribitur ὃ in P,E 

περὶ σοφοῦ στρατηγοῦ (στρατιγοῦ E) || 4437. ἐπιβαλόμενος W. 

2 : : : ΤΥ 3E 
ἄζειν πρῶτον εἰς TOV πόλεμον ἢ κατὰ προπέτειαν ποιεῖν ἄλλο τι, ἀλλὰ ταῦτα ποιείτωσαν 

oL ἀρμόδιοι ἔργοντες. ἂν γὰρ γέν £z τῶν ἄλλων doyóvrov παράπτωμά τε ἢ ἀστοχία 0| OjYovrsg. ἂν γὰρ γένηται ix τῶ 0X παράπτωμά ἡ ἀστοχία, 

1885 ἔστιν ἐλπὶς σύντομος, (re διορϑωϑῇῃ, ἂν δὲ ὃ πρῶτος τοῦ στρατοῦ πέσῃ, γένεται τὸ πταῖσμα 
2 ^ ^ ΄ V 9 , ἐχείνου εἰς τὸν στρατὸν ἀφορμὴ καταφρονήσεως καὶ ἀναρχίας. 

E » - kJ c - - - 

129. φρύνιμος δὲ καὶ καλὸς στρατηγὺς ἐκεῖνός ἐστιν, ὃ πολυπραγμονῶν τὰ τῶν ἐχϑρῶν 
. E 2 - 

πρὸ τοῦ πολέμου" καὶ εἰς ὑποϑέσεις, ἔνϑα μάϑοι, ὅτι εἰσὶ δυνατοί, ἔχεῖ ἵνα φυλάττηται, 
΄ » * —- EJ - - ἡ ἢ ^j ἵνα OnLovórt ἐχφύγῃ, ὅτου δὲ μάϑη, (ὅτι) ὑστεροῦσιν εἰς ἐχεῖνα, μᾶλλον ἵνα ἐμβάληται 

T — 7 . 1890 πρὸς αὐτοὺς, otov 

quam, hodie evanidum ; legi potest solum .. 7); παρασκευάζειν ego scripsi||1883. ἄλλό τι C ||1887. ἐκεῖνος 

ἐστὶν C || ὅπως πραγμονῶν C || 1889. ὅτε inserui. 
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αὐτὸν τὴν ἵππον ἔχει ὁ ἐχξρός, δέον αὐτὸν τὰς βοσκάς ἀγανίζειν" 

eic πλῆξος αἀνόρῶν πλεονεκτεῖ, τὰς τούτων δαπάνας περιστέλλειν" 
ἀπὸ διαφόρων ἑἐξνῶν συνέστηκεν, δώροις καὶ χαρίσμασι καὶ ἕπαγ- 

γελίαις ὑποργὲ είρειν τοὺς σὺν αὐτῷ" ἐναντίως πρὸς ἀλλήλους τὰς 

γνώμας ἔχουσι, τοὺς πρώτους αὐτῶν μεταχειρίζεσξιαι" χουτάτον 

CONSTITUTIO XII. 

€ r * » : 

130. “Ὑπὲρ σὲ χαβαλλαρίους ἔχει ὃ ἐχξρὸς πλείογας, 
, k te . I! €^ . 

δέον σὲ τὰς Booxac ἀφαγίζειν» διὰ τὸ τοὺς ἵππους δα- 

πάγης ὑστερεῖν. 
€ * 3 5 - P] : - - 

131. Exr δὲ εἰς πλῆξος «rÓgor πλεογεχτῇ, τας τού- 
. , » A 3. t 

ror δαπάγας περίστελλε ἢ ἀφάγιζε. 
DI y^ 3 1 3c - , , 

132. "Ear δὲ «πὸ διαφόρων &xror συγέστηκεν, δώροις 
καὶ χαρίσιιασι xol ἑπαγγελίαις ὑπογόξευνε τοὺς OUT 

3 - j 

GUt(. 

o9. λιν τος ano ^ MERE Y^ ΤῊΝ * ΝᾺ 133. αν δὲ μάξης, τι ἐγαγτίας τὰς γγώμας πρὸς 
OA Ὁ « ὃ ' ^i. 

ἀλλήλους ἔχουσι» οἱ ἐχξροί, τοὺς πρώτους &ÜTOY μέτα- 
χειρίζου. 

4438. 8S 130. οὐ 131. ego distinxi || ὑπερσὲ W E || 4439. τὸ om. P, || 4441. 

πλεονεκτεῖ P, || 4441-—4442. τούτων Meursii codex tert. A P, E, τούτου M W || 

4442, περίκοπτε AP,El|7] καὶ AP,E; cf. Hesych. περιστέλλει" καλύπτει, 

συστέλλει, κοσμεῖ, σκέπει, φυλάττει, περιβάλλει || 4448, συνέστηχε M A, συν- 

ἑστήκοι P,E || 4444. χαρίσμασιν P, χαρίσμασ E || ὑπόκλεπτε A || 4444— 

4445, τοὺς σὺν αὐτῶ ὑπόκλεπτε P,E || 4446—4448. omm. P,E || 4447. d444- 

λουσιν A, ἀλλήλας M W. 

130. ἔχει ὁ ἐχϑρὸς περισσοτέρους χαβαλλαρίους παρὰ σὲ, ἁρμόζει or ἀςρανίζειν τὰς 

ϑοσκάς, ὅπως μὴ ἔχωσι δαπάνην τὰ ἱππάρια αὐτῶν. 

131. ἂν δὲ ἄνδρας ἔχῃ περισσοτέρους παρὰ σέ, ἀφ άνεσον ὁμοίως τὰς τροιράς. 

132. ἂν δὲ ἔχῃ λαὸν πὸ διαφόρων ἐϑνῶν χαὶ συστήκῃ ἐξ αὐτῶν, χλέπτε αὐτοὺς 

μετὰ δώρων χαὶ χαριστικῶν ὑποσχέσεων. 

133. | ἂν δὲ ἔχωσιν αὐτοὶ διχόνοιαν πρὸς ἀλλήλους, καὶ σὺ σπούδαζε, ἵνα δεξιωϑῇῃς 
* M ii , ^ , - 

x«i χλέψῃς τοὺς πρώτους αὐτῶν, — 

1801, παρὰ σὲ ego, παρ᾿ ὅσον C. 

1410 

4145 
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ἐστὶ τὸ ἔδνος, εἷς. δυσχωρίας αὐτὸ προσκαλεῖσδιαι (ἐπὶ μάχην)" " 

τοξόται εἰσίν, εἷς κάμπους τάσσεσδιαι σπουδάζειν καὶ τὴν £x χειρὸς 

ΠΝ γε λυ. SOLSLOG AD διὸ δι εν teles o ee ἀφυ- 
λάκτως ὁδοιποροῦσιν ἢ ἀπλικεύουσιν, ἕν voxrl ἢ ἕν ἡμέρᾳ τούτοις 
ἀδοκήτως ἐρεδρεύειν" ξρασέως xal ἀτάχτως τὰς μάχας ποιοῦνται 

CONSTITUTIO XII. 

194. Κογταρίοις (ι(άχεται τὸ ἔξτος, εἰς δυσχωρίας 
3 E - 5 

4») αὐτὸ προσχαλοὺ ἐπὶ Un. 
€) 3345 . v» f 5 5 / 

135. Κὰὼὰν δὲ τοξόται εἰσίν, εἰς κάμπους τασσεσσαι 
3 5 Ro e 

αὐτοὺς xal τὴ» ex χειρὸς μάχη» ποιξῖσπαι. 
ς 33443 SY A εἰς X » 2 . ͵ PUE 

156. Ear δὲ ἀφυλάχτως ὁδοιπορούσι» ἢ ἀπλικει σι) 
ey γυκχτὶ ἢ ὃ» ἡμέρᾳ, τούτοις ἀδοκήτως ἐγέδρευε. 

ΣΝ ΕΠ 953: . / 
4455 137. "Ear δὲ Ξρασέως καὶ ἀτάχτως τὰς μάχας ποι- 

οὔγται χαὶ τοῦ χαχοπαξεῖν ἀπειροί εἰσιν», σχηματίζου 
Y » Y c ' ὩΣ . 9 / SN D / 

uér αὐτοὺς ὡς πρὸς συμβολήν», ἀαγαβαάλλου δὲ xad sraQa- 

4449. ἐὰν xovr. P, εἰ χκοντ. Meursii codex tert. et E || χοντα- 

ρίως P,HB || δυσχ.] δυσχόλους τόπους A P,E || 4451. εἰ P, E || 4453. ὁδοιπορῶσιν 

AP,E || ἀπλικεύουσιν M W, ἁπληχεύωσιν A, ἀπληκεύωσιν E || 4454. ἐνεδρεύειν 

in Aec. Ambros, Urbicii | 4455. ϑαρσέως P,E || 4455— 4456. ποιῶνται A P, E || 

4456. ἄπειροι εἰσὶν (εισιν W) M W, ἄπειροι Ῥ,, ὦσιν ἄπειροι E || 4457. αὐτὸς 

AP,E || 4451. 4458. παράσυρε] AP,E addunt τὸν πόλεμον. 

134. x«i πολεμῇ τὸ ἔϑνος μετὰ χονταρίων, σπούδαζε, ἵνα ποιῇς πόλεμον εἷς δυσκολίας. 
3 - - » 

135. ἂν δὲ ὦσι τοξόται οἱ ἐχϑροί, σπούδαζε πολεμεῖν αὐτοῖς εἰς χάμπους καὶ ἕρ- 

1900 χεσίδαι μετ αὐτῶν εἰς χεῖρας. 

180. ἂν περιπατῶσιν ἢ ἀπληκεύωσιν ἀφυλάκτως, ὀῳρείλεις ἐνεδρεύειν αὐτοὺς ἀνελπίστως ] ] ᾽ 

εἰς νύκτα ἢ εἰς ἡμέραν. d 

197. ἂν μάχωνται οἱ ἐχϑροὶ μετὰ ϑροασύτητος καὶ ἀταξίας χαὶ ὦσιν ἄπειροι πρὸς 0 L C 5 

τὸ καχοπαϑεῖν, Gy) /Lov Ol óc τὸ ποιῆσαι τὸν πόλεμον, ἀναβάλλου δὲ καὶ παράσυρε , δχηματίζου σὺ πρὸς TO ποιὴ 7 μον, í Ὡ παρ ρ 

1898, πολέμα fecit m? e m. pr. πολεμῇ in C. 
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| 
ἀναβάλλεσξαι δὲ καὶ διασύρειν μέχρις οὗ τὸ Céor τοῦ Ξυμοῦ ἐνδώσει, 
καί, 0r. ἀν ἀπουκτήσωσιν, τότε τὰς συμβολὰς κατ᾿ αὐτῶν ποιεῖσξαι" 

ἐν πλήξει πεζῶν προτερεύει, εἷς ὁμαλοὺς τόπους τούτους προτρέ- 

πεῖν χαὶ μὴ σύνεγγυς, ἀλλὰ μήκοξεν ἐξ ἀκοντίων τιἰς μάχας ποι- 

εἴἰσδιαι. κυνηγίῳ δὲ ἔοικε τὰ τῶν πολέμων. ὥσπερ γὰρ ἐκεῖ διά τὲ 

κατασκχύπων καὶ διχτύων καὶ ἐχκρυμμάτων χαὶ “ἡ προσχοπῶν χαὶ 

κατακυκλώσεων καὶ τοιούτων σορισμάτων μάλλον ἢ δυνάμει ἡ ξήρα 

τούτων γίνεται, οὕτως δεῖ καὶ ἐπὶ τῶν πολέμων ἁρμόζεσξαι, εἴτε 

CONSTITUTIO XII. 

σύρε, μέχρις οὐ τὸ Céor τοῦ Ξυϊμοῦ εἐγδώσει, καί, ὅτ᾽ ἂν 
(a0xryooGtr, τότε τὴν συιιϑυλὴν κατ᾽ αἰτῶν ποίησον. 

138. ᾿ὰὼν δὲ ἐν πλήξει πεζῶν προτερείύῃ, εἰς ὁμα- 
λοὺς τόπους τούτους προτρέπου χαὶ μὴ σιγεγγυς, ἀλλα 

“ἤΧΟΣῈΥ Ou ἀχογτίων τὰς μάχας ποιεῖσξαι. 

139. 1ὰ γὰρ τῶν πολέμων κυγηγίοις εἰσὶν διοια. 
ὥσπερ γὰρ ἐχεῖ διὰ χατασχότοων xoi ἐγ χκρυμμάτοῶν χαὶ 
κατακυκλώσεον xai τοιούτον συφισιάτοων «(ἀλλοῦ ἢ δυγά- 
“ει ἡ Ξήρα TOlTOY γίγεται, οἴτῶς δεῖ καὶ ἐπὶ τῶν πολέ- 

4458. ἐνδώση MW || ὅταν WE || 4459. ἀπόκνήσωσιν W, ἀποκνήσωσιν 

A; ἀποκινήσωσι MP,E 4462, διὰ A || 4463. πολεμίων codd.; εἴ, equidem 

ἔθος, Const. || 4464. κόπτων P, || 4466. ἡ τούτων ϑήρα M W || 4466 — 4467. πολε-- 

μων W, πολεμίων ceteri. 

rjv συμβολὴν roD πολέμου, ἕως στρέψουσι τὰ ϑράση αὐτῶν καὶ ἐνδώσουσε. xat, ὅταν ὀκνή- 

σωσι, τότε ποίησον τὴν συμβολὴν πρὺς αὐτούς. 

138. ἂν δὲ ἔχωσιν οἱ ἐχϑροὶ πεζοὺς περισσοτέρους παρὰ σέ, σπούδαζε πολεμεῖν 
αὐτοῖς εἰς ὁμαλοὺς τύπους καὶ μὴ ποιεῖν τὴν συμβολὴν ἀπὸ τῶν ἐγγύς, ἀλλ᾽ ἀπὸ μακρόΐγεν 

δεὰ ῥιπταρίων. 

139. τὰ γὰρ πολέμια ὅμοια χυνηγίων εἰσὶ xcí, ὥσπερ εἰς ἐχεῖνα διὰ κατασκόπων 

καὶ ἐγχουμμάτων xci ἀπὸ τοῦ κυχλῶσαι τὸ ϑηρίον xci daà τοῦ ποιῆσαι τοιαύτας τέχνας 

1905. ^g C m? fecit ex ἐγγὺς in C. στυέψωσι C || 1908. ἐγχὺ; 

4160 

4465 

1905 

1910 
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τι , » 4 A )* d. Σ T * . A i] N μὰ " P : A 

πρὸς πλείους, εἴτε πρὸς ὀλίγους γίνονται. TO γάρ partQuc καὶ χειρὶ 
» Ἦ δ᾽ ἘΠ 7, ^c D S »j e "n Pa 

δι ὄψεως μόνον βθιώξζεσδηαι τοὺς ÜrGrT(OovG, ὁτὲ καὶ OO&et τις νικᾶν 
, N ν ἢ ω / 3 - , c - 7 

τούτους μετα κινδύνου καὶ ζημίας οὐ τὴς τυχούσης, » τοῦ πρά- 
1 ͵7 2 - ͵΄ cr - DES 2 ) 

quoroc ἀπόβασις αὐτῷ συμβαίνειν" περ τῶν αλογίστων ἐστὶν ἀγάγ- 
LS : [ 6 

4410 

4415 

4 3 e / / - : 'N c L4 

xie ἐεγίστης γωρὶς uera ζημίας νίχην χτάσξιαι, κενὴ» ὑπόληψιν 

φέρουσαν. 

CONSTITUTIO XII. 

, tor ἀρμόζεσπαι, εἴτε π 
γέγογται. 

140. Τὸ γὰρ φανερῶς καὶ χειρὶ δι᾿ ὄψεως uóror 

ϑιάζεσπαι τοὺς ἐγαϊττίους, ὅτε xol δόξει τις τούτους 

yux&v μετὰ xuÜUrov χαὶ ζημίας oU τῆς τυχούσης, ἡ 

τοῦ πράγματος ἀπόβασις αὐτῷ συιμιβαίγει" ὅπερ TOT 
ἀλογίστων ἐστὶ» ἀγάγκης μιεγίστης χωρὶς μετὰ ζημίας 
γίχῃ» xT&OSO4, χενὴν xai ματαίαν ὑπόϊληψῶν μόνη» 
Ρέρουσαγ. 

141. "Exi τούτοις παραχελευόιεξαί σοι, ὁ στρατῃ) €, 

νι eU. f. » i] SIGUE 
Qog πλείογας, εἴτε πρὸς Οολίγους 

καὶ ὅσα χρή σὲ ποιεῖν πρὸ τῆς τοῦ πολέμου ἡμέρας, 

1915 

3 ov re e 

Ort χαὶ αἀγάγχῃ σὲ χατεςείγει πρὸς μάχῃ» εξελξεῖν 
κατὰ TOY ἐχξρῶγ. 

4469. ὃ. ὅ.] εἰς πρύσωπον A P, E || 4470. τὶς M. W P, || 4471. οὐ τῆς τυχούσης] 

v. Preuschen p. 1101. || 4472. αὐτοῦ P, || συμβαίνει — convenit, respondet || 4474. 

μόνην omm. AP,E || 4477. rogo: W || 4479. xov' ἐχϑρῶν MW. 

- ^ L - » 2 ^ c- 2f vui * , c [4 | - ^ 

κρατουνται TC uoce κᾶλλον ) ἅπὸ TOU cyctv δύνα μεν πολλήν, οὕτως (CQUOCSL ποιέειν ZCL 

εἰς τοὺς πολέμους, ἄντε πρὸς πολλούς, ἄντε πρὸς ὀλίγους γίνωνται. 
ς * N Y , 4 δε ^ - " 

140. ὁ γὰρ μὴ ἐπιτηδευόμενος εἰς τοὺς ἐχϑοούς, ἀλλὰ φανερῶς πολεμῶν εἰς πρύσωπα 
^ , - , - ^ M ^» M 

x«i χειρὶ βιαζόμενος αὐτούς, ὅταν zci νικήσῃ, μετὰ ζημίας vix. πέπτει γὰρ χαὶ 8x TOU 
“- —- -J ^ er , - [14 3 ^ τῶ 

λαοῦ αὐτοῦ πλῆϑος πολύ" ὕπερ οὐχ ἔστι τῶν φρονίμων, tre χωρὶς ἀνάγκης μεγάλης ποιῶμεν 

νίχην μετὰ ζημίας. ᾿ 
; ; 2 Ab - Ε AUS ; 

141. σὺν τούτοις παραχελευύμεϑ᾽ oot, ὦ στρατηγξ, ὅσα ὀφείλεις ποιεῖν πρὸ τῆς ἡμέρας 
- , er ^ ) ΄ , cr Ju INO, EUR “ἡ * 5 -ὰ 2 τὰ 

V 4 ΧΥΚ t c7 [es e εἰ 7 ν “ L U Jr. τοῦ πολέμου, ὅτε xci ἀνάγκη σὲ κατεπείγει, ἵνα ἐξέλϑῃς εἰς πόλεμον κατὰ τῶν ἐχϑρῶν 

145 

€. 844. 
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Urbict VM, 2. 4Motor Oei κεπαλαέων φροντίσαι TOY 

στρατηγὸν πρὸ τοῦ πολέμου; 1. Περὶ τοῦ “ἁγιάζειν 

τὰ βάνδα.) Χρὴ παρασκευάζειν τοὺς μεράρχας τὰ βάνδα ἁγιά- 
ζει» πρὸ μιᾶς ἢ δευτέρας ἡμιέρας τοῦ πολέμου καὶ οὕτως ἐπιδιδόναι 

τοῖς θϑανδορόρουις τῶν ταγμάτων. 

2. Περὶ τοῦ καξιστᾶν τὰὼ κουντουβέρτια!) Χρὴ τὸν 
ἑκάστου τάγματος ἄρχοντα προχαξιστᾶν τὰ χουϊτουβέργια καὶ 

ἀναπληροῦν τὰ λείποντα σώματα. 

CONSTITUTIO XIII. : 

IHIOAEMINON ILAPAXKEYON 
διάταξις ιγ΄. 

Περὶ τῆς πρὸ τοῦ πολέμου ἡμέρας. 

Ι. “Ωστε παρασχευάζει» τοὺς τουρμάρχας πρὸ (Ug 
N v / : - / 2 . c "o Wa 
ἢ δευτέρας ἡμέρας TOU πολέμου TX βάγδα ἁγιάζει» διὰ 

- , € ) 5 ' E - 

τῶν ἱερέων xoi οὕτως ἐπιδιδόγαι τοῖς ϑαγδορόροις TOT 
τα) μάτων. 

2. Τὸν δὲ ἑκάστου τάγματος ἄρχογτα προχκαξιστάν 
, 3 * - E δι 

τὶ κουγτουβέργια xal ἀγαςτληροῦν vd. λείποντα σώματα. 

4480. 4481. Verborum nullum vestigium in W || 4480. deest in P,E || 

4482. πρὸ omm, P,E; in E inseruit m. r. || 44883. 8 1.] /ned. Tact. Leonis XLIV. 1.: 

ἁγιασϑῆναί τὲ πρῶτον τὸν βάνδον παρὰ τῶν ἱερέων, elÓ " οὕτω παρὰ τῶν τουρμαρχῶν 

ταῦτα τοῖς βανδοφόροις ἐγχειρισϑῆναι || τουρμαρχας W, τουρμάρχους P, || 4484. 

ἡμέρας om. P, || 4487. Paragraphum ego distinxi || χύμητα MW || 4488. 
κουτουβέρνια M W, κοντουϊέρνια APP, κοντοῦ βέρνια E || σώματα 0mm. AP, E. 

{Περὶ τοῦ, ὅσα ὀργείλεις ποιεῖν πρὸ τῆς ἡμέρας τοῦ πολέμου. 

l|. 4déyw πρὺς τοὺς τουρμάρχας x00 μιᾶς ἢ καὶ δύο ἡμερῶν τοῦ πολέμου, ἵνα ἁγεά-- 

ζωσι τὰ βάνδα χαὶ οὕτως ἵνα διδῶσιν αὐτὰ τοῖς βανδοιρύροις τῶν ταγμάτων. 

2. ὀκφείλουσι δὲ xci οἱ ἄρχοντες ἑνὸς ἑχάστου τάγματος προχαταστῆσαι τὰ κοντου- 

ϑέρνια χαὶ ἀναπληρῶσαι τοὺς λεέποντας ἄνδρας. 

1920. Inserui. 

4480 

4485 

1920 

| 

4 

: 
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3. MM epi τοῦ πολυπραγμονεῖν τὰ κατὰ τοὺς éyS00Uc.| 

Χρὴ τὸ κατὰ τοὺς ἐχξρουὺς σπουδάζειν» πολυπραγμονῆσαι διὰ σκουλ- 

xor axouBor καὶ συνεχῶν ἕχ διαστημάτων ἱκανῶν καὶ διὰ κατα- 

σχόπτων ἤτοι ἕξπλορατώρων τή» τὲ κίνησιν τό τὲ ποσὺν τοῦ πλή- 

Sovc αὐτῶν χαὶ τὴν τάξιν» χαὶ οὕτως ἁρμόζεσδαι εἷς τὸ μὴ αἷρνι- 

διασϑθῆναν παρ᾿ αὐτῶν. [...... ΘΗ, 

4. [egi τοῦ προδυμος-οιεῖσδαι τὸν στρατὸν διὰ 
δημηγορίας. Xon éi σχολῆς συνάγειν κατὰ μέρη ἢ μοίρας τὸν 

CONSTITUTIO XIII. 

8. Σπουδάσεις δὲ τὰ κατὰ τοὺς ἔχξροὺς πολυπρα- 
γμογῆσαι διὰ διγλῶν ἀχριβῶς χαὶ διὰ χατασχόξτων TY 
τε κίγησι»"» αὐτῶ» χαὶ τὸ ποσὸν τοῦ πλήξους αὐτῶν 

καὶ τῇ; σύνταξιν xoi οὕτως ἁρμόζεσξπαι εἰς τὸ μὴ 
αἰφ»ιδιασξῆγαι παρ᾿ GUTOT. 

4. Συγάξεις δὲ ἐπὶ σχολῆς τὸν στρατὸν» κατὰ δρουγ- 

4489. ὃ 8] Cif. ,Ined. Tüc L/ XLIV. 8.: 4fei δὲ πρὸς τούτοις καὶ 

κατασκόπους μὲν πρὸ ἡμερῶν ἐπὶ τὸ τῶν πολεμίων ἐκπέμπει» ἀεὶ στρατόπεδον 

καταμανϑάνειν τὲ δι᾿ αὐτῶν ἀκριβῶς τό vs πλῆϑος αὐτῶν καὶ τὸν ὁπλισμόν, 

ἐξαιρέτως δὲ καὶ κατ᾽ αὐτὴν τὴν τοῦ ἀγῶνος ἡμέραν, μὴ ἄρα συμμαχικὸς στρα- 

τὸς αὐτοῖς προεγένετο ἢ ἄλλως αὐτοῖς τὰ πρὸς τὸν πόλεμον παρεσκεύασται. [] τὰ 

omm. P,E || χατὰ τῶν ἐχϑρῶν M W A. || 4490. βιγλων W || 4491. τὴν ποσό- 

T5:& AP,E || 4494. ὃ 41 Cf. ,Ined, Tact. L^ XLV. 4.: ..... εἶτα κατὰ λόχους 
καὶ τάξεις καὶ φάλαγγας τὴν στρατιὰν συγναλίσαντες προϑυμοποιεῖν καὶ πρὸς τὸν 

ἀγῶνα διεγείρειν αὐτούς, τὰς ἐκ τοῦ βασιλέως τὲ αὐτοῖς δωρεὰς καὶ τιμὰς ἐπαγ- 

5. σὺ δὲ ἀπόστειλον βίγλας | xci κατασχύπους xci σπούδασε πολυπραγμονῆσαι τὰ τῶν 

ἐχϑρῶν τὸ πῶς χινοῦνται χαὶ περιπατοῦσι χαὶ πόσον ἔχουσι || πλῆϑος xai πῶς παρα- 
τάσσουσι. καὶ κατάστησον καὶ σὺ τὰς παραταγάς σου, ὅπως μὴ αἰφνιδιάσωσε καὶ οὗ φϑάσῃς 

εἰς κάχην σταϑῆναι. 

4. σύναξον δὲ εἰς ἀργίαν τὸν στρατόν, ἕνα ἕνα δροῦγγον zai μέαν μέαν τοῦρμαν, καὶ 

1925. σπούδασε ego; cf. Psaltes p. 212 ; σπουδάσαν C || 1929. σύναξον] cf. Psaltes p. 219 ; cf. vs. 
1027.: σύνταξον C || In ἀργίαν litterae oy a m. altera sumt exaratae in C. 

6. 

fol. 35" 

c. 1304 Lami. 
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' ^ ^ ' , € } δὲ kj c , ^ “ οι ^ 

στρατὸν χαὶ μὴ TOY πάντα Ug ἕν ὃν ἑνὶ τύπῳ καὶ διαλέγεσξαι TO. 
΄, r : - ^ } , LI ^ , 

εἰχύότα καὶ προξυμοποιείσξιαι GYOUAMTIJOZOVTO, αὐτὸν προτέρον ἕπι- 
- E! “" ͵ )} - ᾿ 2 , LJ ^ ^ 

τυχιῶν ἑπαγγείλασξιαί rt αὐτοῖς τὴν ἕκ βασιλέως «μοιβὴν καὶ τὸν 
a * 

ς " - ) , - * , m. δ u 31 , 

ὑπὲρ τῆς εὐνοίας τῆς πολιτείας μισξόν, (ἔτι δὲ προσυπομιεμνήσκει) 

CONSTITUTIO XIII. 

U - ) A 7 

yovc xui κατὰ τούρμας καὶ μὴ πάντα ὅμοῦ εἰς EY ET 
r n ^ P ᾽ " P , » »- 

eri τύπῳ χαὶ διαλαλήσεις αὐτοῖς TX πρέπογτα ἢ 0i 
« - ^ : - Y f . - E 

ἑχυτοῦ ἢ διὰ TOY ἰδίων «oyórrOr παλαιᾶς TE «ἀγα- 
5 - 1 

uuurnóxor γίχης xoi προτέρων ἐπιτυχιῶν χαὶ δια τοι- 
/ - 3 , E] 

oUTOYr προξυμοποιεῖν αὐτοὺς ἑπαγγείλασξαί τὲ TIT EX 
» " - » - ! i τῆς ϑασιλείας ἡμῶν «ποιβθὴ» καὶ εὐερ) ἐσίαν xal TOY 

€ A Dd 3 € . , M 

ὑπὲρ τῆς εὐγοίας τῆς πολιτείας μισξόγ, ἔτι δὲ προσυτπο- 
“γήσχει xal τὶ διδόμεγα uarOcTO χαὶ τὴ» ἄλλην 

γελλόμεγον καὶ τὸν ὑπὲρ τοῦ γένους μισϑὸν καὶ τἄλλα, ἔ ἅπερ πρὸς ἀλκὴν οἷδε 

καὶ ἀνδρίαν τοὺς στρατιώτας παρακαλεῖν || ἐπὶ σχολῆς) ἐν ἀργία A et a. c, ἃ 

m. r. factam E, ἐν ἀργεία P,, et p. c. E || 4495. πάντα] ὅλον AP,E || ἐμοῦ 

P, || s om. E, εἰς ὃν omm. A P, || 4496—4497. δι᾿ ἑαυτοῦ] cf. vs. 3212 οὐ Psaltes 

p. 196.; διασεαυτοῦ A, διὰ σεαυτοῦ P,E || 4497. ἰδίων omm. P,E || 4497— 

4498. ἀναμιμνήσκων (ἀναμιμνηόκων W) codd. || 4498. εὐτυχίων A, εὐτυχιῶν 

P,E | 4498—4499. τούτων Meursii codex tert. | 4499. τὲ καὶ τὴν P,E || 

4501. πρὸς τὴν πολιτείαν AP,E || μισϑὸν "τὸν A P, E post (4500.) τὸν habent || 

4501— 4502. πρὸς ὕπομιμνήσκειν M, προσὑπομιμνήσκειν W, πρὸς ὑπομιμνήσ- 

χειν P, 

μὴ ὅλον τὸν στρατὸν εἰς ἕνα τύπον καὶ διαλάλησον αὐτοῖς τὰ πρέποντα ἢ αὐτὸς σὺ διὰ 

στόματος, ἢ διὰ τῶν ἀρχόντων αὐτῶν, οἷον" ἀνάμνησον αὐτοὺς περὶ τὴς νίχης καὶ τὸ πῶς 

τρυγενεστέρως ἐπέτυχον εἰς πολέμους xci οὕτω προϑυυμοποίησον αὐτούς. εἶτα ποίησον 

ὑπόσχεσιν εὐεργεσιῶν χαὶ δωρεῶν ἐκ τῆς ἡμετέρας βασιλείας χαὶ ὅτι πολὺν ἔχουσι καὶ 

μισϑὺν tx τοῦ toD ὑπὲρ εὐνοίας, ἧς ἔχουσε πρὸς τὴν αὐϑεντείαν τὴν ἡμετέραν. ἔτι δ᾽ 

1034, αὐδϑεγτεαιν C, 

4400 

4500 

930 
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' ^02 , L V - ) - nie z 

xai vd ἐγγρώρως δοξέντα μανδάτα διά τῶν ἀρχύντων τῶν ἢ ἰδικων" 
J , 

ἑχάστῳ τάγιιατι. 
- Y ' “ , ς 5 / 2 Ω. f a 5 

9. [Περὶ τῶν κρατουμένων, ὡς eixoaG, ἐχϑρῶν εἰς 
τε  πιτο NU. Joco UM ^ CE EM E ^ “- Nic. 

xob6Lxuür. Χρὴ, εἶ συμβῇ τινας τῶν CySQor εἷς κοῦλκαν κρατης-ς 
- » - D - / ^ - , Ww Jf 

ϑῆναι ἢ προσρυῆναι, εἶ μὲν γενναῖοί εἶσι τοῖς σώμασι καὶ ἔνοπλοι, 
΄ 3 ΄ - - )η.ὴηὴ Δ J , ͵ 2 - 

τούτους t δημοσιεύειν TQ στρατῷ, ἀλλὰ ἕν ἑτέρῳ τύπῳ ἀφατῶς 
2 , P] / 5 VA » * - M ἢ , 2 

ἐχκετέμστειν αὐτούς" εἰ δὲ εὐτελεῖς, τοὺς ἐν προσρυομένους ἑπιτη- 
ν᾿ , ) N'- - - M M , ' 

δεύει» ἐπιδεῖξαι TQ παντὶ στρατῷ, τοὺς δὲ κρατουμένους γυμνοὺς 

τ ἰδίων recte Rec. Ambros. 

CONSTITUTIO XIII. 

N 

παραγγελίαν, jr παρά τε σοῦ αἰτοῦ καὶ παρὰ | TOY 
T ἐῥικῶ) αὐτῶν ἀρχόντων ἔλαβον x«z' ἕχαστον τάγμα. 

5. ᾿Εὰν δέ τιγας τῶν ἐχϑρῶν συιιβῆ εἰς θίγλαν χκρατη- 
Ξήγαι ἢ προσρυήγαι, εἰ μὲν γεγγαῖοί εἰσι τοῖς σώκιασι 
καὶ ἔγοττλοι, τούτους LU) δημοσιεύειν» τῷ στρατῷ, ἀλλ᾽ ἐν 
ἑτέρῳ τόπῳ ἀφαγῶς ἐχπέιιπει» αὐτούς, εἰ δὲ εὐτελεῖς 
εἰσι, τοὺς uiv προσρυομέγους ἐπιτηδεύσεις ἐπιδεῖξαι τῷ 
στρατῷ παττί, τοις δὲ χρατουι(ιἔγους γυμγοὺς περιάγεις 

4508. παρά τὲ] xai παρὰ AP,E || 4504. δίων AP,E || χαϑέχαστον 

W A, χαϑέκαστον MP, || 4505. βίγλας IM || 4506. προσρυῆναι]) cf. e. gr. formas 

ἀπορρυέντες et συρρυεὶς Theoph. Contim. 9., 9. οὐ 206., 18.; Psaltes p. 244.; προσ- 

φυγεῖν A P,E || γενναῖοι εἰσὶ codd. || 4508. εἰ δὲ καὶ P, || 4509. εἰσὶν W A, 

εἰσὶ P, || προσφεύγοντας A P,E || ἐπιδείξεις A.P, || 4509— 4510. ὅλω τῶ στρατῶ 

A.P, E || 4510. περιαγάγης A P,E, qui addunt εἰς ὅλον τὸ στράτευμα. 

c A 2 MJ ' jJ , c ^ * τ , c J , » Gor ὑπόμνησον αὐτοὺς χαὶ τὰ μανδάτα, ὡς τὰς λοιπὰς παραγγελίας, ὡς ἀνωτέρω εἴπομιεν, ὡς 
- z 25 e n J D 

παρὰ σοῦ αὐτοῦ x«i παρὰ τῶν ἀρχόντων αὐτῶν ἔλαβεν ἕν ἕκαστον τάγμα. 
t ΡΣ τὶ 2 0003 φῶσιν stc BLyAee ἢ v. - dy "vOv 5. ἂν δὲ τινὲς τῶν ἐχϑρῶν χρατηϑῶσιν εἰς βιγλὰς ἢ προσφύγωσιν, & uer ςτραινόνται 

^ ^ , , » ^ 

μεγάλοι xai ἰσχυροὶ ἀπὸ ϑεωρίας xci εἰσὶν ἐξωπλισμένοι, τούτους μὴ φανερώσῃς εἰς τὸν 

στρατύν, ἀλλὰ πέμψον αὐτοὺς κρύφα εἰς ἄλλον τύπον, εἰ δ᾽ εὐτελεῖς καὶ ταλαίπωροι, τοὺς 

1*0 μὲν προσφεύγοντας δεῖξον ἐπίτηδες εἰς ὅλον τὸν στρατόν" ὅσοι δ᾽ ἂν χκρατηϑῶσι, διάβασον 

1940, διάβασον] cf. Psaltes p. 107. 

[p. 174. M.] 

4. 
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περιάγειν καὶ vmoríctoSQu αὐτοῖς παρακαλεῖν τοὺς στρατιώτας 

μὴ φονευδῆναι, εἷς τὸ πάντας τοὺς ἐχξροὺς ἐλεεινοὺς εἶναι γομί- 

ἕεσξιαι παρὰ τῶν στρατιωτῶν. 

6. Περὶ τῆς κατὰ τῶν ἁμαρτανόντων ἐσπεξελεύ- 

σεως. Χρὴ ἐχξρῶν ἐγγιζόντων καὶ δημοσίου προσδοκωμένου πὸ- 

CONSTITUTIO XIII. 

καὶ ὑποξήσεις αὐτοὺς παρακαλεῖν τοὺς στρατιώτας LU) 

φογευξήγαι, εἰς τὸ πάγτας τοὺς ἐχξροὶὺς ἐλεειγοὺς elirau 

γομίζεσξαι παρὰ τῶν στρατιωτῶν. 
6. ᾿εχξρῶνγ δὲ ἐγγιζόγτων καὶ δημοσίου προσδοκω- 

4511. καὶ ὑποϑήσεις. αὐτοὺς) καὶ παραγγείλῃς αὐτοῖς, ὥστε A.P, Ἐ; || 4512. 

Dro. Bs τὸ . GUY. . στρατιωτῶν AP,E habent: ἀλλὰ καὶ ἕτερα ῥήματα 

λέγειν ἄξια ἐλέους καὶ συμπαϑείας, ὡς ἂν τοιούτους ἐλεεινοὺς αὐτοὺς βλέπων 

ὅ στρατὸς καὶ τοὺς ἄλλούς ἅπαντας ἐχϑροὺς τοιούτους εἶναι ὑπονοήσῃ || ὃ 6.] 

Cf. Inedita Tac. L^ XV.: Τῶν μέντοι πολεμίων ἤδη πλησιαζόντων δημοσίου τὲ 

πολέμου προσδυκωμένου τὰς κατὰ τῶν ἁμαρτανόντων στρατιωτῶν ἐπεξελεύσεις 

ἀργεῖν τηνικάδε προσήκει τὸ παράπαν τῶν τὲ ἡμαρτημένων λήϑην ἢ ἄγνοιαν τοῦ 

στρατηγοῦ προσποιουμένου καὶ τοὺς ἐν ὑποψίᾳ ὄντας ἐξημεροῦντος ὡς οἷόν τὲ 

καὶ πρὸς τὸ εὔνουν διατιϑέντος. ἀδυνάτου δὲ τοῦ πράγματος φαινομένου διὰ τὸ 

τῆς στρατιωτικῆς αὐϑαδείας ἴσως, ἀμείλικτον μεϑιστῶν χρὴ λοιπὸν τούτους ἐντεῦ- 

ϑὲν δι’ ἀναγκαίας δῆϑεν τοῦ στρατοῦ χρείας, ἄχρι καὶ τῆς τοῦ πολέμου τελείας 

ἐχβάσεως, ὡς ἂν μὴ τοῖς ἐχϑροῖς προσχωρήσαντες, ἃ μὴ δεῖ τούτους εἰδέναι, 

καταμηνύσωσι. τὸ δ᾽ αὐτὸ κἂν τοῖς ὁμογενέσι ar πολεμίων ἡμετέροις συμμάχους 

φυλάττεσϑαι χρή. προμεϑιστᾶν γὰρ καὶ τούτους τεχνηέντως προσήκει καὶ σὺν 

εὐλόγῳ προφάσει καὶ μὴ κατὰ τῶν ὁμοφύλων καὶ ὁμογλώσσων παρασκευάξειν. 

Cf. etiam. ΧΧ., 4. et 18, (Mgn) 

αὐτοὺς γυμνοὺς dg ὅλον τὸ φοσσάτον καὶ ὑπόϑες roig τοιούτοις δεσμίοις, ἵνα παρακαλῶσι 

τοὺς στρατιώτας τοῦ μὴ φονευϑῆναι zal ἵνα λέγωσι καὶ ἄλλους λόγους ἀξίους ἐλέου πρὸς 

τὸ στοχάζεσδαι ἐξ αὐτῶν τοὺς στρατιώτας, ὅτι καὶ οἱ λοιποὶ πάντες ἐχϑροὶ οὕτως εἰσὶν 
s 
ἐλεεινοί, - 

0. ὅταν δὲ πλησιάσωσιν οἱ Expo καὶ προσδοχᾶται δημόσιος πόλειιος, παράγχγειλον VS 

1041. φοσάτον C || δεσμίους C. 
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λέμου τοὺς ἄρχοντας τῶν ταγμάτων -παραγγέλλεσξαι τὰς κατὰ 
τῶν ἀτακχτούντων στρατιωτῶν ἑἐπεξελεύσεις ἕν ἐχείναις παραφυ- 

λάττεσξαι ταῖς ἡμέραις ποιεῖν καὶ παντοίως μὴ κακοῦν τὸν στρα- 
τιώτην, αλλὰ καὶ τοὺς ἕν PTOL a. ὄντας λύξτης τινὸς ἕνεκα LLEt G.— 

χειρίξεσξεαι, εἰ δὲ ἀμεταχείριστοι οὗτοι τυγχάνουσιν, χωρίζειν 

CONSTITUTIO XIII. 

uérov πολέμου παραγγείλῃς τοῖς ἄρχουσι τῶν M c 
TOY, ὥστε ui, ποιεῖ» ὃ} ἐχείγαις ταῖς ἡμέραις συγεξε- 
λεύσεις κατὰ τῶν ἀταχτούντωῶν» στρατιωτῶν, φυλάττεσξαι 
δὲ παγτοίως μὴ κακῶσαι τὸν στρατιώτην, ἀλλὰ καὶ τοὺς 
ἐγ ὑποψίᾳ ὄντας λύπης τιγὸς ἕγεχα «ἑταχειρίζεσσαι 

εἰς εὐπυμίαν, εἰ δὲ ἀμεταχείριστοι οἱ τοιοῦτοι μέ- 

4515. παραγγείλεις MW || 4515. 4516. τοῖς ἄρχουσι τῶν ταγμάτων] πᾶσι 

τοῖς ὑπὸ σὲ ἄρχουσι AP,E || 4516---4527. Pro $618 ....... μάχεσϑαι A P,E 

habent: μηδένα τῶν ὑποχειρίων αὐτῶν ἐπεξέρχεσϑαι (ἐπέρχεσϑαι P,R), ἐάν τινα 

ἀταξίαν ποιήση, καὶ παντὶ τρόπω φυλάττεσϑϊαι, ὥστε μὴ λυπῆσαι τοὺς στρατιώτας, 

ἀλλὰ καὶ τοὺς (τοῖς P,) ἐν ὑποψία ὄντας λύπης τιγὸς καὶ ἐκείνους παραμυ- 

ϑεῖσϑαι καὶ εὐθυμοτέρους παρασκευάζειν" εἰ δὲ καὶ (xci omm, P,E) οὐ μετα- 

βάλλονται ἐκ τῆς ϑλίψεως, ἀλλ᾽ ἐπιμένουσι (-cwv A), σπουδάσεις τοῦ μετ᾽ 

εὐλόγου (μετὰ λόγου P,E) προφάσεως ἀποχωρίσαι αὐτοὺς ἐκ τοῦ στρατοῦ, μέχρις 

ἂν ὁ πόλεμος τελειωϑῆ" πολλάκις γὰρ οἱ τοιοῦτοι λυπούμενοι προσφεύγουσι τοῖς 

πολεμίοις καὶ σπιράγματα τινὰ αὐτοῖς ἀποκαλύπτουσιν, ἃ οὐκ ἔστι (ἔστιν P,E) 

δέον μαϑεῖν αὐτούς" τοὺς δὲ ὁμογενεῖς καὶ ὁμοφύλους τῶν πολεμίων πρὸ πολλῶν 

ἡμερῶν ἀποχωρίζειν καὶ μὴ ἐπάγεσθαι αὐτοὺς ἐν τῆ ἡμέρα τοῦ πολέμου || 4518. 

τὸν] vire videtur legisse Checus || 4520— 4521. μένουσι M. 

τοῖς ἄρχουσι τῶν ταγμάτων, ἵνα μὴ ποιῶσιν εἰς ἐκείνας τὰς ἡμέρας ἀπειλὰς ἢ δαρμοὺς εἰς 

τοὺς στρατιώτας, ἂν ἄρα xci ποιήσῃ τις ἐξ αὐτῶν ἀταξίαν. ὀφείλουσι γὰρ οἱ ἄρχοντες 

φυλάττεσϑαι παντὶ τρόπῳ πρὸς τὸ μὴ κακῶσαι τότε στρατιώτην, ἀλλὰ καὶ εἰς ὅσους ἐστὶν 

ὑποψία, ὅτε ϑλίβονται, σπουδάζειν παραμυϑεῖσϑαε αὐτοὺς καὶ μεταβάλλειν τὴν ϑλῖψιν 

1947. τίς C || 1949. ϑλίψιν C. 



6. 
[p. 175. M.] 

fol. ἃ 
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A LU 4 ͵ ͵7 i] 

αὐτοὺς πρὸς μικρὸν καὶ ἑτέρῳ παραπέμπεσξεαι τόπῳ μετὰ mQo- 
}. ΄ - - * , A - 

γάσεως tvÀóyov μέχρι τῆς τοῦ πολέμου ἐχβάσεως, ἵνα μὴ τοὶς 
a ἃ -" - / " τ H * L 9a NV 
ἔχξροῖς προσχωροῦντες εἴπωσίν» τι, ὧν LU) χρὴ γινώσκειν» αὐτούς. 

' - € - - c - ' * o£. - 7 

τοὺς δὲ ομογεγεῖς τῶν ἑχξρών, πρὸ πολλοῦ χωρίζειν καὶ ἕν πο- 
-΄΄ , Ml , ^ - TJ 4 

λέμῳ τούτους μὴ φέρειν κατὰ τῶν ἰδίων. 
N , - 3 " , »4 £4 

Περὶ δαπάνης τῶν στρατιωτῶν καὶ τῶν ἀλό- 
} - ^ Ψ » ^ )|-* , * b] 

jor αὐτῶν κατὰ GcTÀNxTOY.| Χρὴ μέλλοντας συμβάλλειν καὶ 

! Cf. Vol. I. p. 289 et s. 

CONSTITUTIO XIII. 

ovot, χορίσεις αὐτοὺς πρὸς μικρὸν καὶ ἑτέρῳ παρα- 
πέμψεις τόπῳ μετὰ προφάσεως εὐλόγ ου μέχρι τῆς τοῦ 
πολέμου ἐχϑάσεως, (ra μὴ τοῖς ἑχξροῖς προσγυ) ὀγτὲς 
εἴπτωσί» τι, ὧν ου χρὴ γιγώσκει» αἰτοιΐς. τοὺς δὲ ὁπὸο- 
γεγεῖς TOY m Ξρῶγ, ὡς ἤδη προείττομεν, πρὸ πολλοῦ 
χωρίζει». χαὶ €r πολέμῳ τούτους «ἢ γρέρειν κατὰ τῶν 
ἰδίω» ιιάχεσξαι. 

1. Ὅτ᾽ ἂν δὲ μέλλῃς συμβάλλειν εἰς Uy, ὦ στρα- 

τηγέ, χρή σὲ xai τὰ εἰς δευτέραν τύχην ἀποσχο- 

A584, εἴπωσιν τί M, εἰπωσιν τι W, εἴχωσί τι ceteri || 4525. XII, 113. || 
4528. ὅταν W E || συμβαλεῖν MW || 4529. χρησὲ 'W || Post x«i A P, E inserunt 
τὰ ἐναντία λογίζεσϑαι καὶ || τὰ omm. A P,E || 4529—4530. ἀποβλέπειν AP, E. 

αὐτῶν εἰς χαράν" εἰ δὲ ob μεταβάλλονται ἀπὸ τῆς ϑλέψεως, ἄλλ᾽ ἐπιμένουσι ϑλιβόμενοι, 

χώρισον αὐτοὺς πρὸς ὀλίγον καὶ πέμψον μετὰ εὐλόγου προφάσεως εἰς ἄλλον τόπον μέχρι 

τέλους τοῦ | πολέμου διὰ τὸ μὴ προσφρυγεῖν αὐτοὺς εἰς τοὺς πολεμίους xci εἰπεῖν τι, ὅπερ 

οὐ πρέπει γινώσχειν ἐκείνους. ὅσοι δέ εἰσιν ὁμόφυλοι τῶν πολεμίων εἰς τὸ φοσσάτον, χώριζε 

αὐτοὺς πρὸ ἡμερῶν πολλῶν, ὡς προείπομεν. οὐδὲ γὰρ συμφέρει, ἵνα σύρῃς αὐτοὺς εἰς πόλε- 

μὸν χατὰ τῶν ἰδίων αὐτῶν. 

7. ὅταν δὲ μέλλῃς συμβαλεῖν πόλεμον, ἁρμόζει σχοπεῖν καὶ περὶ ἀποτυχίας καὶ τὰς 

1961. προσολίγον C || 1952. τέ C || 1954—1958. πολεμίον C. 

950 

1955 
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ταὶ εἷς δευτέραν τύχην ὁρῶντα προσκχοπεῖν καὶ τὰς ÉxeiSev ἐναντιώ- 

σεις προασγαλίζεσξσσοαι καὶ μάλιστα τὰς ἀποτρορὰς ἡμερῶν ὀλίγων 

τῶν τὲ στρατιωτῶν καὶ τῶν αλύγων, καὶ ροσσάτα ὀχυρώτερα ποιεῖν 
κατὰ τὸ ὑτοτεταγμένον σχῆμα ἕν ἐπιτηδείοις τύποις, ἔνξια δυνατὸν 
τὸ ὕδωρ πάντως ἐχδικείσξδι αι ἔν καιρῷ ἀνάγκης. 

CONSTITUTIO XIII. 

πεῖν | x«l τὰς ἐχεῖξεν ἐγαγτιώσεις προασφαλίζεσξαι καὶ 
μάλιστα, ὡς πολλάκις ἡμῖν εἴρηται, τὰς ἀποτροφὰς 
ἡμερῶν ὀλίγων τῶν τὲ στρατιωτῶ; χαὶ TOT ἵπττω» συγά- 
γε» χαὶ φοσσάτα ὀχυρώτερα ποιεῖν καὶ ἕν ἐπιτηδείοις 
τόποις, ἔνγξα δυνατὸν τὸ ὕδωρ πάγτως ἐχδικεῖσξαι €r 

χαιρῷ (YO xn. 
8. Mi) «ucAmogc δὲ τῆς ἀριστυποιίας τοῦ στρατοῦ. 

ἐὲ μὲ» γάρ, ὅτε συμιβουλευξῇ, ἡ συμβολὴ γίνεται, σαν- 
τῶς, ἔν ᾧ ἃν δοχιμάσῃς χαιρῷ, τὸ ἄριστον τοῦ στρατοῦ 
juéoz2o' εἰ δὲ τοῦτο ui ἔστι», (ιέλλοντος TOU πολέμου 

* 

4530. ἐκεῖϑεν)] ἐκ ταύτης ἌΡΕ || 4531. ἀποτροφὰς W AP,E, ἄπο- 

στροφὰς M, ὑποστροφὰς Meursii codex tert. | 4532— 4533. Pro ἡμερῶν 

robar συνάγειν AP,E habent συγάγειν τῶν τὲ Do AT ἀνδρῶν κὰν 

(ἀν E) ὀλίγων ἡμερῶν || 4588. 4584. ἐν τόποις ἐπιτηδείοις A.P, || 4536. 

τοῦ γεύματος AP,E || 4587. συμβουλευϑῇ Migne, συμβουλευϑῆς M W, συμ- 

βουληϑῆς A, βουληϑῆς P,E || συμβολὴ AP,E addunt τοῦ πολέμου || 4539— 

4542. Pro μέλλοντος... .. ἐκλυϑῶσιν AP,E habent: ἐν τῆ σῇ ἐξουσία, ἀλλ᾽ 

ἄδηλός ἐστιν (-ος ἐστὶν Ῥι ἘΠ ἡ τοῦ πολέμου συμβολή (συμβολῇ E), συμφέρον 

ἐχεῖϑεν ἐναντιώσεις προασφαλίζεσίαι, ἐξαιρέτως, ὡς πολλάκις εἴπομεν, ἵνα συνάγῃς τροφὰς 

ἡμερῶν ὀλίγων εἰς τοὺς στρατιώτας καὶ εἰς τὰ ἱππάρια καὶ ἵνα ποιῇς καὶ τὰ ἄπληχκτα 

ὀχυρώτερα καὶ εἰς ἐπιτηδείους τόπους, ὅπου δύνασαι ἐχδικεῖν τὸ ὕδωρ εἰς καιρὸν ἀνάγκης. 

8. μὴ ἀμελήσῃς δὲ τοῦ γεύματος τοῦ στρατοῦ. καὶ γάρ, εἰ μὲν ἔστιν εἰς τὴν σὴν ἔξου-- 
σίαν, ἵνα, ὅτε ϑελήσεις, ἐκβάλῃς τὸν στρατὸν καὶ γένηταε ἣ συμβολὴ τοῦ πολέμου, γενέσϑαι 

ἔχει πάντως xai τὸ γεῦμα τοῦ στρατοῦ εἰς ὥραν, οἵαν ϑέλεις καὶ οἶδας, ὅτι συμφέρει. 

15* 

c. 845. 



c. 1305 Lami. 

κ΄ ^ - ΄ , " ^ - - 

8. Περὶ rov BovAeéeoz au utra τῶν μεραρχῶν περὶ 
- , E LI - ΄ LI i] , 

τοῦ τόπου τῆς συμβολῆς. Χρὴ τὸν στρατηγὸν τοὺς μεράρχας 

CONSTITUTIO XIII. 

arro; TO προῶὶ γίγεσξαι τὸ ἄριστον, ἵγα, εἰ τύχοι, 
καὶ εὔρωστοί εἰσι χαὶ δι᾿ ὅλης πολλάκις τῆς ἡμέρας 
τοῦ πολέμου χροτουμέγου “ὴ ἐχλυξόσι». 

9. Χρὴ δέ σὲ v τος, () στρατη) €, un uóror €r τοῖς 

ἄλλοις καιροῖς, ἀλλὰ καὶ Er τῷ τοιούτῳ Cy? UG TOU πο- 
λέμου καιρῷ μὴ αιμιελεῖν τοῦ συιμιϑουλεύεσξαι, ἀλλὰ 
καὶ τότε μάλιστα συγκαλέσεις τοὺς ὑπὸ σὲ τουριιάρχας 
καὶ εἴ Tiva ἕτερον δοχιμάσης ἀγχίγουν xai φρόνιμον 
εἰς τὴ; χατὰ τὸν καιρὸν ὀγειλομένη» γεγέσξαι GUu- 
SovA(T, x«i οὕτως βουλεύσασξαί σὲ δέον τὰ περὶ TOU 
πολέμου. 

540 - 

4545 

4550 

ἐστίν, ἵνα E πρωΐ ἀριστῶσιν οἱ στρατιῶται" συμβαίνει γὰρ δι᾿ ὅλης τῆς ἡμέρας - 

συγκροτεῖσϑαι τὸν πόλεμον καί, ἐὰν τύχωσι γευσάμενοι, ἰσχυρότεροί εἰσι {-οι 

εἰσὶ P,E) xai δύνανται δι᾿ ὅλης τῆς ἡμέρας ὑπομένειν || 4540. τῶ πρωΐ M W, 

πρωὶ Meursii codex tert. | 4541. -οἱ εἰσὶ M, -οἱ εἰσὶν W || τῆς om. W || 

4542. πολέμου xQorovuévov ego; cf. ,.Práeec. Niceph.' 3, 16; πολέμου 
xgaroUrrog MW; cf. varia lectio 4567. || 4543. χρῆ P, || 4544. ἐν τῷ 

τοιούτῳ omm. AP,E || 4545. Verba καιρῷ μὴ ἀμελεῖν τοῦ omm. AP,E || 

4545. 4546, ἀλλὰ et μάλιστα om. A et habet xai τότε ante συμβουλεύεσϑαι || 

ἄλλον, “. μάλιστα omm. P,E || 4546. συγκαλ. δὲ A P,E || 4547. δοκιμάσῃ ς] 

οἶδας AP,E|| d. ». φρί εἶναι φρόνιμον καὶ ἐπιτήδειον A Ῥὶ Ε || 4548, καιρὸν] 

AP,E addunt ἐκεῖνον || 4549. οὕτω P,E. 

εἰ δὲ συνορᾷς, μᾶλλον ὅτε εἰς τὴν ἐξουσίαν τῶν ἐναντέων ἐστίν, ὅταν ἐπέλϑωσιν ἐχεῖνοι 

κατὰ σοῦ, τότε ποίησον τὴν συμβολὴν καί, (Uv) ἔστιν ἄδηλον τὸ πότε γενήσεται ὃ πόλε-- 

μος, {Π|υἵνα ὑπομένωσε xai ἐχλυϑῶσιν. 

9. ἁρμόζει σοι δέ, ἵνα μὴ μόνον slg τοὺς ἄλλους καιρούς, ἀλλὰ xal εἰς αὐτὸν τὸν 

ἐγγὺς τοῦ πολέμου μὴ ἀμελήσῃς τοῦ βουλεύεσίγαι. τότε γὰρ ἐξαιρέτως σύναξον τοὺς ὑπὸ 
σὲ τουρμάρχους xci ἄλλον, ὅντενα γινώσχεις φρόνιμον xai ἱκανὸν εἰς τὴν μέλλουσαν γε- 

γνέσϑαι βουλὴν κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον, καὶ οὕτως ἵνα βουλεύσῃ τὰ περὶ τοῦ πολέμου. 

1904, ἄν inserui [{ἔσειν C. 

1965 



LIN 

"e * " - CH -- VA 

συγκαλείσσ' αι καὶ βουλεύεσξιαι τὰ περὶ τοῦ πολέμου, καταγοεῖν δὲ 
Y 251 MNA Es ied c ὴ ΠΟ ΄ Q. καὶ τὸν τύπον, ἔνσα ἢ συμβολι, μέλλει γίνεσξαι. 

- - - d - JN 7 
9. Περὶ τοῦ ποτοῦ τῶν ἵππων. Xon προπαραγγέλλειν 

τς » e ' ' - E] - 

τοῖς ἄρχουσιν», ὥστε κατα τὴν πρώτην δωνὴν τοῦ βουκήγου ἕν τῇ 
Ὁ t. , c Y e 2 

roxTi τῆς τοῦ πολέμου ἡμέρας Tiv ἵπστον ἐπὶ ποτὸν παϑασχευάσαι 
t. n εἰ 4 c 798 ) - " - E - 

ἐξαγαγεῖν, iva μὴ, ὡς cixóc, αμελοῦντες τούτου ἕν τῷ καιρῷ τῆς 
^u / 

παρατάξεως ἀεττολείπωγται. 

10. Περὶ τῆς ἕν σελλοπουγγίοις δαπάνης. Χρὴ πα- 
φ τ d , ce - " Y 

ραγγελδῆται ἕκαστον στρατιώτην, ὥστε ἕν τῷ κινεῖν πρὸς παρά- 

CONSTITUTIO XIII. 

10. Kar«rocir δὲ ἀχριβῶς xoi τὸν τόπον, ἔγξα ἢ 9. 
συμβολὴ τοῦ πολέμου μέλλει γίγεσξαι. 

ll. Προπαραγγείλῃς δὲ τοῖς ἄρχουσιν, ἵνα κατα τὴ 10. 
πρώτῃ» goryr τοῦ βουχίγου &r τῇ γυκτὶ τῆς τοῦ πο- | 

455 λέμου ἡμέρας τοὺς | ἵππους ἐπὶ τὸν ποτὸν παρασχευζ-- ιν 116. μὴ 
σῶσιν ἐξαγαγεῖν, ἵγα (ή, ὡς ξικός, ἀμελοῦντες τούτου 
&r τῷ καιρῷ τῆς παρατάξεως ἀπολείτοωγται. 

12. Προπαραγγείλῃς δέ, καξὼς aroréoo ἡμεῖν εἴρηται, 11. 

4558. προπαραγγείλεις ΜΝ || 4584. τῆς om. E || 4557. ἀπολίπωνται 

M W A || 4558. $ 12.] Cff. ,Ined. T. L^ XLIV, 6.: ἘΠαραγγέλλειν δὲ πρὸς τοῖς 
εἰρημένοις τὸν στρατηγὸν χρὴ παρὰ τὸν τῶν ἀγώνων καιρὸν παξαμάτας δύο ἢ xci 

τριῶν ἡμερῶν τῶν ἱππέων ἕκαστον ἐν τοῖς καλουμένοις σελλοπουγγίοις οἷς αὐτῶν 

ἐπιφέρεσϑαι" τῶν γὰρ πρλεμίων ἔσϑ᾽ ὅτε τραπέντων καὶ εἴς τι προσδραμόντων 

ὀχύρωμα καὶ τὸν στρατηγὸν ἐπαχολουϑεῖν ἀνάγκη || παραγγείλεις MW || καϑὼς 

καὶ AP,HE || XII, 123. 

1970 10. χαταμάνϑανε δὲ ἀκριβῶς χαὶ τὸν τόπον, ὅπου μέλλει γένεσϑαι 5j συμβολὴ τοῦ 

᾿ πολέμου. 
11. προπαράγγειλον δὲ καὶ τοῖς ἄρχουσιν, ἵνα τὴν νύχτα τῆς ἡμέρας τοῦ πολέμου, 

ὅτε βώσει τὸ πρῶτον βούκινον, ποιήσωσι τοὺς στρατιώτας ἐχβαλεῖν εἰς τὸν ποταμὸν τὰ 

ἱππάρια αὐτῶν, ἵνα μὴ τυχὸν ἀμελήσωσιν εἰς τὸ ποτίσαι καί, ὅταν ἔλϑοι ὃ καιρὺς τῆς 

1955 παραταγῆς, λείπωσιν εἰς τάξιν αὐτῶν ἀπερχόμενοι εἰς τὸν ποτόν. 

12. παράγγειλον δὲ καὶ τοῦτο, καϑϑὼς προείπομεν, ἵνα καὶ εἷς ἕχαστος στρατιώτης, 

1970. γενέσϑαν C || 1973. βώσει ego, δώσει C; cf. Helbing p. 89. || βύκινον C. 



fol. 36" 
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, - ^t , » - ͵ » ? m 

ταξιν ἕν τῷ σελλοπουγγίῳ αὐτοῦ μίαν ἢ δευτέραν λίτραν ἄρτου 
t LI Ἢ Ἀ 

» ES / » / c ido au , » * ' 2 
n] ἀλγίτου ἢ πίστου ἔψητοῦυ ἢ χρέους ἔχειν καὶ γλασκὶν μικρὸν ἐν 

- ) / e ^ ' » x i ' ^ 

τῇ ἀργαβίᾳ ὕδατος γέμον καὶ μὴ Olrov διά Tt τὰς τυχηρῦς πε- 
͵ ' M } , / * , ^ , 

ριστασεις και τὰς σἀ-τταττῶσας χρείας. πολλάκις 7€0 TOECTTOLLETOUV 
δ - 151 , , ^, 1 - » 

ἐχξρὼῶν καὶ ὀχυρώματι προστρεχύντων χρεία διαντυκτερεῦσαι ἢ προσ- 
. - » - » ' $o€€ " c , Ἂς 

εὐρεῦσαι αὐτοῖς ἢ τὴν συμβολὴν μέχρις ἑσπέρας παρατείγεσξαι. 

CONSTITUTIO XIII. 

(ra, καὶ eig ἕκαστος στρατιώτης €r TQ zirtly πρὸς πα- 

oraEm ἔχῃ δ᾽ TQ σελλοπουγγίῳ αὐτοῦ μίαν ἢ xe 
διο λίτρας ἄρτου ἢ ἀλεύρου ἢ πίστου ἑψητοῦ ἢ παξα- 
“μάδας ἢ χρέας" ἔχει» δὲ καὶ γλασχὶν πικρὸν ἔν τῇ 
ἀργαβίᾳ ὕδατος γέμον χαὶ μὴ οἴγου διά τὲ τὰς τυχη- 
ρὰς περιστάσεις xal τὰς ἀπαγτώσας χρείας. πολλάχις 
γὰρ τρεπομένων ἐχξρῶν καὶ ὀχυρώματι προστρεχόγτον 
χρεία παραχαξίσαι αὐτοῖς διὰ γυχτὸς χαὶ ἡμέρας ἢ 

πάλι» τῇ συμβολὴν μέχρι τῆς ἑσπέρας παρατείγεσξαι. 

4560. ἔχειν P, || Verbo αὐτοῦ explicit folium 332.in M; folium sequens 

verbis xci μὴ συμπλέκεσθαι (4643.) incipit || 4561. B P, || πιστοῦ W || ἑψη- 

μένου P,E || 4561—4562. παξαμαδὰς W, παξαμάδας Meursii codex tert. et 

A, παξαμάτας P,E; cf, 1468. || 4562. «4.] ἀσκοδάβλαν AE, ἀσκόδαβλαν P, || 

μικρὰν AP,E || 4563. coyepeio A, ἐργαβία P,E | γέμουσαν A P,E || 4563— 

4564. τυχηρὰς Meursii codex tert, στυχηρὰς W, συμβαινούσας A P, E || 4564. 

Post τὰς codd. excepto W inserunt ὡς εἰκὸς || ἁπαντώσας W || 4566. περε- 

καϑῖσαι P,E || αὐτοὺς P, E || 4567. κρατεῖν AP, E. 

orcv G TOXUUT, πρὸς τὴν παραταγὴν, C Xn εἰς τὸ σελοπουύυγγεον αὐτοῦ μέαν lj δύο Xi ro«cs corov 
^ , ^ , - T , A , n] M ^ , Ft ᾿ 

ἢ ἀλεύρου ἢ κεγχρου ἑξιψητοῦ ἢ παξαμάᾶάτὰας ἢ xotag* uva δὲ ἐχώωσε χαὶι ἀσχοδαύλας μεκρας 

εἰς τὰς ἀργαβίας αὐτῶν, γεμούσας ὕδατος χαὶ μὴ οἴνου. πολλάκις γὰρ | τρέπονται oi 
» 4 H , ^ - , x 

ἐχϑροὶ καὶ προστρέχουσιν εἰς ὀχυρώματα καὶ γένεται χρεία τοῦ παρακαϑίσαε αὐτοὺς νυ 
΄ , » , m2" Δ΄. , " , » ᾿ 

νυχτοήμερον ἀκέραιον ἢ πάλιν παρασύρεται ὃ πόλεμος μέχρε τῆς ἑσπέρας. καὶ ἀνάγκη ἐστίν, 

1978. ἀσκοδαύλας] cf. XII, 123, || 1980, παραχολουϑῆσαι C || 1981, γυχτοημέρον C. 

15600 
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καὶ ἀγαγκαῖόν ἐστιν ἑπιφέρεσδ αι δαπάνην, ἵνα μὴ τῇ ἐλλείψει τῆς 

δαπάνης τὸ πρακτέον ἐμιτοδίζηται. 

11. |J/egi τοῦ πρὸς ξένον éSvoc κινουμένου πολέ- 

10v.| Χρή, ἑαν πρὸς ξένον καὶ δυνατὸν ἔξνος ὁ πόλεμός ἐστι καὶ 
ἔχ προλήψεώς Tiroc ἕν δειλίᾳ ἐστὶν ὃ στρατός, quj σπουδάξειν 

σιυμετλέκεσδιαι αὐτῷ διημοσίως εὐδύς, ἀλλὰ πρότερον ἀσγραλῶς ἐπι- 
τηδεύειν πρὸ τῆς ἡμέρας τοῦ πολέμου μετὰ ἐξπλήκτων καὶ χρη- 

σίμων ἀνδρῶν λεληδότως καὶ ui γανερῶς ἐπέρχεσδαι μέρει αὐτῶν" ἐὰν 

CONSTITUTIO XIII. 

καὶ &vayxaiór ἔστι» ἐπιφέρεσξαι δα-πάτγην, Vra. μὴ τῇ 
ἐλλείψει τῆς δαπάνης τὸ πρακτέον ἐμποϑίζηται. 

13. ᾿ΚΕὰν δὲ πρὸς δυνατὸν ἔδγος ἐστὶν ὃ πόλεμος 

καὶ éx προλήψεώς τιγος &r δειλίᾳ. ἐστὶν ὃ στρατός, μὴ 
σπουδάσης συμπλέχκεσξαι δημοσίως εὐξύς, ἀλλὰ πρότε- 

gor ἀσφαλῶς ἐπιτήδευε πρὸ τῆς ἡμέρας τοῦ πολέμου 
uera ἐξπλήχτωῶν χαὶ χρησίμων ἀγδρῶν λεληξότως xci 

54 φαγερῶς ἕπέρχεσξαί τινε" μέρει αὐτῶν. éQT. γὰρ φο- 

4568. ἀναγκαῖον ἐστὶν W E, -ov ἔστιν P, || 4569. λείψει Α Ῥ' Ἐὶ || τῆς 

δαπάνης] ταύτης P,E || τὸ πρακταιον W, τὸ μέλλον πραχϑῆναι (παρεχϑῆναι 

P,E)| AB,E || ἐμποδισϑὴῆ AP,E|| 4570. ὁ πόλεμος ἢ P,E [| 4571. ἐστὶν] 

ὑπάρχη Ῥ ἘΞ || 4572. “ἐμπλέκεσϑαι W, ἐμπλέκεσϑαι P,RE' || 4574. ἐξπλέχτων 
Meursii codex tert, ἐλαφρῶν ΑΡ ἘΠ || 4575. -σϑαι τινὶ W P,E ||. Ῥοβὺ γὰρ 

inserib φανερῶς W. 

ive βαστάζωσι δαπάνην, ἵνα μὴ διὰ τὴν λεῖψιν τῆς δαπάνης ἐμποδιασϑῶσιν εἰς τὸ ἔργον, 

ὅπερ μέλλουσι ποιήσειν. 
€ 3» N - κι ΕΣ v3 ἐν , -» 7 31 5, 3: 8 v 

18. εἰ ἔχεις πόλεμον πρὸς δυνατὸν zi voc x«i ix τῆς φήμης τοῦ ἔϑνους ἐχείνης ἐστὶν 

εἰς δειλίαν Ó στρατός, μὴ σπουδάσῃς ἀπ᾿ ἄρχης, ἵνα ποιήσῃς δημόσιον πόλεμον πρὸς αὐτούς, 

ἀλλὰ πρῶτον ἐπιτηδεύου μετ᾽ ἀσφαλείας πρὸ τῆς ἡμέρας τοῦ πολέμου, ἵνα μετὰ ἐλαφρῶν 
καὶ χρησίμων ἀνδρῶν χρύφα ἐπιπίπτῃς ὀλίγοις ἐξ αὐτῶν καὶ ἢ φονεύσῃς τινὰς ἐξ αὐτῶν ἢ 

1982, ἐμποδιασϑσιν] cf. ex. gr. verba σμυρνίζω et σμυρνιάζω || 1984, ἔστιν C. 



[p. 177. M.] 

13. 

€. S48. 

120 

γὰρ γονευξώσί τινὲς τῶν ἐγαντίων ἢ ζῶντες συλληγξῶσι, rozu Gon 

TO πλῆξος τῶν στρατιωτῶν δυνάμει γενέσξαι TO συμβάν, προξυ- 
μότεροι χαξίστανται τὴν δειλίαν ἀποβαλλόμενοι" χαὶ οὕτως κατὰ 
μικρὸν ἐξίζεται κατ᾿ αὐτῶν ἐγχειρεῖν. 

12. Περὶ αἱσνιδιασμοῦ, ὡς εἰκός, γινομένου ἔν τῷ 

ὁδοιπορεῖν ὑπὸ f£ySQur.| Χρή, ἐὰν αἱρνιδιασμὸς γένηται 
ὑπὸ τῶν ἐχξρῶν καὶ μὴ συμβαίνῃ τῇ χρείᾳ τοῦ πολέμου ἢ ὃ 

τύπος ὡς δασὺς καὶ δυσχερὴς ἡ) καιρὸς ἀπρύόσρορός ἐστιν, μὴ ἐπιτη- 

CONSTITUTIO XIII. 

revz200í τιγὲς TOY £rQGYTÍOY ἢ ζῶγτες συλληφξῶσι, ro- 
Ἣν τς - - . 5 , 

“ἰσει τὸ πλῆξος TOY στρατιωτῶν, ὅτι δυνάμει ἐγέγετο 
τὸ συιιβάγ, x«l προξυμότεροι γίγογται τὴν δειλίαν 

» ^on € 5 ΓΕ: * 

αποβαλλόμεγοι" καὶ οἵτοως | κατὰ μικρὸν ἐξίζογται T02- 
e ^ E - 5 " 

(XY xGl κατ᾽ αὐτῶν ἐγχειρεῖν. 
TEL ' . ἢ EM :-— 5 a 

14. Exr δὲ αἰφγιδιασιὸς γέγηται ὑπὸ τῶν ἐχξρῶν 
καὶ μὴ συμβαίγῃ τῇ τοῦ. πολέμου χρείᾳ ἢ Ó τόϊπος 
ὡς δασὺς καὶ δυσχερὴς ἢ [Ὁ] χαιρὸς ἀπρόσρορός ἔστιν, 

4576. -ϑῶσι τινὲς codd. || συλληφϑῦσι)] χρατηϑῶσι (-σν, A) ΑΒΕ! 

4576—45'77. νομίση W || 4577. δυνάμει] ἀπὸ (dno P,) δυνάμεως AP,E || 

458. συμβὰν W || 4579. ἀποβαλλόμενοι Meursii codex tert, ἀποϑαλόμενοι 

W, βαλόμενοι A P,E || 4582. cvppairi] συμβάληται AP,E || 4583. δύσκολος 

A P, E || ὁ eieci || ἀσύμφορός (-0; P,E) AP,E|| -οος ἐστὶν W || ὑπάρχη P, E. 

χρατήσης ζῶντας. τοῦτο γὰρ ἐχβάλλει τὴν δειλίαν roD στρατοῦ καὶ ποιεῖ μᾶλλον προϑυμο- 

τέρους" καὶ χατὰ μιχρὸν γίνονται τολιιηρότεροι πρὸς τοὺς ἐχϑρούς, ἐπειδὴ νομέξζουσιν, ὅτι 

ἀπὸ δυνάμεως ἐφονεύϑησάν τινες ἐξ αὐτῶν ἢ ἐχρατήϑησαν. 

14, ἂν δὲ αἰφνιδιάσωσέ σὲ οἱ ἐχϑροὶ καὶ βλέπῃς, ὅτε jj ὃ τόπος ἐστὶν ἄνεπιτήδειος 
ὡς δασὺς xci δύσκολος ἢ ὃ καιρός ἔστιν daíuqopos, οἷον πολὺς χείμων ἢ καῦμα πολύ, μὴ 

1900. -σαν τινὲς C || 1992. ἐστὶν C. 

4 

i dista ὦ 

4580 

1990 
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. * Ξ' ) - 2 345* N 3 -* , 

δεύειν συμβαλεῖν αὐτοῖς ἐχεῖσε, ἀλλα σπουδάζειν μάλλον συνάγειν 
M 5 - Ek) der ' c , fgvrOr χαὶ τύπον ἐπιτήδειον xQortir εἰς ἀπληκτον καὶ ὑπερτί- 

f: H ᾿ e - vA / 

Ss0204, μέχρις οὐ καὶ τύπου χαὶ ὥρας τῆς ἐπιτηδείας τύχοι, 
V 2 ᾿ - M - 3 ' ς ᾿ 

καὶ (ἢ ἀκουσίως σιυκιβάλλειν. τοῦτο γὰρ ποιῶν οὐχὶ τὸν ἔχξρον 
din ΣῪ 1 - / ΕἾ Z 

φεύγει, ἀλλὰ TOT γαῦλον τότον φυλάττεται. 
ν - ν M no SEES 2 14. |JMeoi-vo5 μη. oxvAceUutcuv 6éy-$goUvc ὃν. καιρῷ 

, by ΄ ' ' 2^ , 2s , " 

“αἄχης.] Σχυλεύειν δὲ vexgove ἢ τούὐύλδῳ ἢ φοσσάτῳ πολεμίων 

CONSTITUTIO XIII. 

OlOT πολλοῦ χειμιῶγος ἡ διιοίως χαύμιατος, μη ἐπιτη- 
«55 δεύσης συιιβαλεῖν αἰἰτοῖς ἢ τότε ἢ ἐχεῖσε, ἀλλὰ σποιΐδαζε 

“ἀλλοῦ συγάγει» σεαυτὸν χαὶ τύπον ἴδιον χρατεῖν εἰς 
ἄπλιχτοῦῃ χαὶ ὑπερτίξου, μέχρις ἂν xai τόπου ἔπι- 

τηδείου x«l χαιροῦ ὁμοίως εὐπορήσης, καὶ ur) ἀκουσίως 
συμβάλλῃς. τοῦτο γὰρ ποιῶν οὐχὶ TOY ἐχϑρὸν φεύξῃ, 

uw ἀλλὰ τὸν ἀγεπιτήδειον χαὶ &OU ugogor τόπον φυλαττό- 
“γος ἔσῃ. 

15. Θεοῦ δὲ γίκην παρέχοττος, eav οἱ πολέμιοι TQG- 14. 

πῶσι, αἀπέχεσξαι τοῖς στρατιώταις παράγγελλε τοῦ 

4584. ὁμοίως omm. Α P,E || 4585. ὥστε συμβαλεῖν AP,E || ἢ ἐν ἐκείνω 

TO καιρῶ ἢ εἰς ἐκεῖνον τὸν τόπον APP,E || 4587. ἁπλῆκτον A, ἀπλῆκτον P,H || 

ὑπερτίϑοι)]Ἵ ΑἹ Ῥι Εἰ addunt τὸν πόλεμον || 4587. 4588. τύπου ...... εὐπορήσ ο] 

τόπον καὶ καιρὸν ἐπιτήδειον εὕρῃς AP,E || 4589. συμβάλης W || οὐχε W A || 

τῶν W || ἐχϑρῶν W, omm. P, E || φεύγεις A.P,E || 4590. ἐπιτήδειον P, || 4590— 

459L qvÀ. ἔσῃ! παραφυλάττη AP,E|| 4592. &. 15] Cf XX, 104. (Mgn.) || 

4592. 4593. τραπῶσι A P,E || 4593— 4594. ἀπέχεσϑαι..... σκυλεύειν") παράγ- 

ἐπιτηδεύσης, ἵνα συμβάλῃς πρὸς αὐτοὺς πύλεμον ἢ εἰς τὸν τύπον ἐχεῖνον ἢ εἰς τὸν χαιρὸν 

ἐχεῖνον, ἀλλὰ σπούδαζε μᾶλλον, ἵνα σωρεύσῃς τὸν στρατόν cov x«l χρατῇς ἴδιον τόπον εἰς 

1995 ἐἴπληχτον καὶ ἀναβάλλου τὸν πόλεμον, ἕως οὗ εὕρῃς τύπον καὶ καιρὸν ἐπιτήδειον. καὶ ὡς, 

κἂν οὗ ϑέλῃς, μὴ ποιήσῃς πόλεμον. τοῦτο γὰρ ποιῶν οὗ φεύγεις τὸν ἐχϑρόν, ἀλλὰ ἐκφεύ-: 

γεις τὸν ἀνεπιτήδειον xci ἀσύμφορον τόπον. 

15. εἰ δὲ δώσει ὁ ϑεὸς νίχην καὶ τραπῶσιν οἱ πολέμιοι, παράγγελλε τοῖς στρατιώταις, 

16 



c. 1308 Lami. 
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ἐπέρχεσξαι πρὸ τελείας ἐχβάσεως τοῦ πολέμου πράγμα ὀλέξριον 
καὶ ἐπικίνδυνόν ἔστι. διὸ χρὴ εὐκαίρως προπαραγγέλλειν τοὺς στρα- 

τιώτας, ὡς καὶ tr τοῖς ἐπιτιμίοις δηλοῦται, τούτων παντοίως 

ἀπέχεσξαι. πολλάκις γὰρ οἱ νικήσαντες ὁμὰ τοιούτων τρόπων οἱ 
μόνον ἡττήξησαν, ἀλλὰ καὶ ἀπώλοντο, σχορπίσαντες ἑαυτοὺς καὶ 
ὑπὸ τῶν ἐχξρῶν αὐτῶν αἱρνιδιασξέντες. 

CONSTITUTIO XIII. 

σχυλεύειν» τοὺς γεχροὺς TOY ἐχπρῶν᾽ τὸ γὰρ ἢ γεχροὺς 

σχυλεύει» ἢ τούλδῳ ἢ φοσσάτῳ πολειιίωγ ἐπέρχεσξαι 
πρὸ τελείας ἐχθάσεως τοῦ πολέμου πράγμα ὀλέξριον 
καὶ ἐπικίγδυγόν ἔστι. διὸ χρή σὲ προπαραγγ ἕλλειν τὸ 
παγτοίως ἀπέχεσξαι τούτω». πολλάκις γὰρ οἱ γική- 
ὕαγτες διὰ τοιούτων TOÓTTOY OU «(γον ἡττήξησαν, (ἀλλὰ 
χαὶ ἀπώλογτο σχορπίσαγτες ἑαυτοὺς χαὶ ὑπὸ τῶν 
ἐχξρῶγ αἰφ»γιδιασξέγτες xai οἵτως χιγδυγεύσαγτες. 

γελλὲ (παράγγελε P, ἘΠ) τοὺς στρατιώτας μὴ ἀποδύειν ἢ σκυλεύειν AP,E || 4594. 

τοὺς πίιτοντας ἐχϑροὺς AP,E || 4594— 4595. Verba τὸ y. ἢ »ν. 6x. omm. 

A P, || 4596. τῆς τελείας A P,E || συμπληρώσεως A P,E || πρᾶγμα! AP, E ante 

inserunt τοῦτο γὰρ || 4597. ἐστι (ἐστὶ P, IE) καὶ ἐπικίνδυνον AP,E || -vor ἐστὶν 

W || διὸ W || παραγγέλλειν A. P,E || τοῦ AP,E || 4598. «ci oi E || 4599. διὰ 

ror τοιούτων P,E || 4599—4600. ἀλλὰ καὶ τελείως A P, E. 

ἵνα μὴ ἐχδύωσι τοὺς νεχοοὺς τῶν πολεμίων x«i ἐπαίρωσι τὰ ἄρματα αὐτῶν, ἐπειδὴ τὸ 

συνάγειν ἄρματα εἰς τὸν πόλεμον ἢ ἐιβαΐνειν εἰς τὸ τοῦλδον ἢ εἰς τὸ φοσσάτον τῶν πολε- 

μέων πρὸ τοῦ τελειωδϑῆναι πλήρη τὸν πόλεμον πρᾶγμά ἐστιν ἐλεεινὸν χαὶ ἐπικίνδυνον, διὰ 

τοῦτο ὀφείλεις προπαραγγέλλειν, ἵνα τοιοῦτόν τε μὴ ποιῶσιν οἱ στρατιῶται. πολλοὶ γὰρ 

νιχήσαντες οὗ μόνον (ἡττήϑησαν) || ἐκ τούτου χαὶ ἐτράπησαν, ἀλλὰ καὶ πώλοντο " ἐσκορ-- 

πίσϑησαν γὰρ εἰς τὰ ἄλογα καὶ εἰς τὰ πράγματα καὶ αἰφνιδίασαν αὐτοὺς ot ey oo: καὶ 
, , 
ἐχινδύνευσαν. 

10909. 2000. ἥρματα C|| 2000. τὸ prius om, C || 200L πρᾶγμα ἐστὶν C || 3003, τοιοῦτον τί C || 2003. 

Pro eo, quod inserui, 7—8 litterarum lacuna in C || 2004. αἰφνιδίασαν cf, Psaltes p. 201. 
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13. “Περὶ ἀπλήκτων καὶ τῆς ὃν αὐτοῖς τῶν ἀλόγων 

ἀποτροογῆς. [Cf. Vol. I. p. 287.] Χρὴ ἕν τοὶς ἀπλήκτοις τῶν 

πολεμίων ἐγγιζόντων καὶ προσδοκωκιέγου πολέμου Σχυδικοῦ μάλιστα 

γίνεσξεαι, εἰ μὲν προλαβὼν ἐν γυσσάτῳ διάγει ὁ στρατὸς καὶ τοὺς 

ἐχϑροὺς αταμέγνει ἐχεῖσε, εὐτρεπέζειν καὶ ἀποτιδέναν χόρτον ἢ 

ἄχυρον μιᾶς ἢ δευτέρας ἡμέρας τῶν ἀλόγων, εἶ δὲ κινήσει ὁ στρα- 
τὸς καὶ βούλεται ἕν ἑτέρῳ ἀπλήκτῳ ἀπελξεῖν κακεῖϑδεν παρατά- 
ἕασξαι, ἀναγκαῖον χόρτον ἢ ἄχυρον κἀν μιᾶς ἡμέρας βαστάζειν 

CONSTITUTIO XIII. 

Ὁ c »! - ^ / » τ τὶ 

16. Ὅπερ δὲ nuiv xoi πρότερον» εἴρηται, δεῖ μά- 
λισταὰα τῶν πολεμίων ἐγγιζόγτωῃ xal προσδοχωμιέγου 

e Fr, ) A 2 2 "VV j E 

πολέμου, εἰ Lér. ὃν φοσσάτῳ διάγει ὃ στρατὸς καὶ τοὺς 
c 2) , 2 - 2 -«“ 

ἐχξροὺς ἀγαιςιέγει | ἐκεῖσε, 4) «γον εὐτρεςτίζει» καὶ 
2 p. / 31957 x cDNA SE Bn E CU , 
ἀστοτιδέγαι χόρτον ἢ ἄχυρον ttc ἢ δευτέρας ἡμέρας 

- 34 / 9n, tx / 24 f. ole ^ / 
TOY ἀλόγων, ἀλλὰ χαί, €XT χιγήσῃ ὁ στρατὸς χαὶ Bov- 
^ » € / B) nod 3 Ὁ » 9 "c ; 

λέται xai ἕν ἑτέρῳ ἀπλίκτῳ. ἀπελπεῖν XxaGxacer παραᾶ- 
- c 3 -/ » €/ N y 

τάξασξαι, ἀγα) καὶόν ἔστι» ὥστε χόρτον ἢ ἄχυρον xav 
CUNT : ῷ 

4602. XI, 12. || 4608. τῶν omm. AP,E || 4604. ἵνα inseruit W post 

πολέμου || ἐὰν pro εἰ μὲν W || διάγη W || 4605. &rauéri; W || ἐκεῖϑεν Meursii 

codex tert. | 4606. ἀπστίϑεσϑαι AP,E]|| 4607. λόγω τῶν GAóyor AP,E | 

4607—4608. “ούληται A P,E || 4608. xai omm. P,E || πλήκτω Meursii codex 

tert. et. A, ἀπλήχτω P,|| κακεῖϑεν W, καὶ dz! ἐκεῖθεν A, καὶ ἀπεκεῖϑεν P,E || 

4609. -ov sozir W, -ov éó:v AP,E || ziv A, xàv P,E, om. W. 

16. χαϑὼς δὲ προείποιιεν, ἁρμόζει χατεξαίρετον, ὅταν πλησιάζωσιν οἱ ἐχϑροὶ καὶ 
y - c 2, 2! * ' ^ - 

προσδοχᾶται ὃ πόλεμος, εἰ ἔστιν εἰς (aÀnxrov ὁ στρατὺς καὶ ἀναμένει exti τοὺς ἐχϑρούς, 

Ἄνα εὖ / xci ἀποϑήσεις ἐχεῖ χόρτον ἢ ἄχυρον εἰς τὰ ἄλογα μιᾶς ἡμέρας ἢ δύο, ἀλλὰ ἵνα εὐτρεπίσῃς καὶ ἀποϑήσεις ἐκεῖ χόρτον ἢ ἄχυρον εἰς τὰ ἄλογα μιᾶς ἡμέρας ἢ δύο, &À 

χαὶ ἀπὸ τοῦ ἀπλήχτου ἐχείνου ἂν χινήσῃ ὁ στρατὸς καὶ ϑέλῃ ἀπληχεῦσαι εἰς ἄλλον τόπον 
4 

x * 2 z παν. E] ^ » Es 
πρὸς τὸ παρατάξαι ἀπεκεῖ, ἀναγκαῖόν ἔστι τὸ βαστάζειν χόρτον ἢ ἄχυρον μιᾶς ἡμέρας 

2008, ἀποϑήσεις] cf. 1023. || 2010, -ον ἐστὲν C. 

* 16* 

[p. 178. M.] 
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καὶ οὕτως ὅν τῷ γινομένῳ γοσσάτῳ ἀποτίξεσξαι τοῦτον. ἴσως γὰρ 

οὐ συγχωροῦνται ὑπὸ τῶν ÉySQur οἱ (εὶς ὑπηρεσίαν ἀφωρισῤεένοιν) 

πάλλικες αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἐξελξεῖν καὶ χορτολογῆσαι, οὔτε δὲ τὰ 

ἄλογα εἷς βοσκὴν ἐχβαλεῖν. εἰ δὲ οἱ ἐχξιροὶ πολὺ ἐγγίζουσιν», οὐκ 
» ) - - € » e , ^ 

. (TOSTIOYV ὃν τῷ περιπατειν, ὡς εἰθηται, €XGOTOY OUTOGTCUP TOV yooror, 

τὸν ὀγείλοντα ἀποτεξῆγαι. οὐδὲ γὰρ μετὰ τὸ ἀπλικεῦσαι πολλάκις 

CONSTITUTIO XIII. 

“ἧς ἡμέρας βαστάζει» xai otros €r TQ γιγομέγῳ qoo- 
σάτῳ ἀποτίξεσξαι TOUTOY. ἴσως γὰρ OU συ) χωρούγται 
ὑπὸ τῶν £gzQOr οἱ ὑπηρετοῦντες παῖδες αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ 
ἐξελξεῖν xal χορτολογῆσαι, οὔτε δὲ TG ἄλογα εἰς βοσχὴν 
ἐχβαλεῖγ. 

lY. Εἰ δὲ οἱ ἐχξροὶ πολὺ ἐγγίζουσιν, οὐκ ἄτοπον 
ey τῷ περιπατεῖν, ὡς καὶ ἀλλαχοῦ nuir εἴρηται, ἕκαστον 
συγάγει»" TOT, YÓQrOT, τὸν ὀφείλογτα ἀποτεξῆγαι. οὐδὲ 
γὰρ μετὰ τὸ «ἀπλιχεῦσαι πολλάκις συγχωρούγται οἱ 

4613. οὔτε δὲ! οὐδὲ A P,E || 4615. οὐκ ἔστιν ἄτοπον AP,E || 4616. ὡς 

καὶ ἄλλ. ἡμ. εἴρ. omm. AP,E || XI, 13. || 4617. τὸν prius omm. AP,E || 

4618. ἁπληκεῦσαι A. 

n i , 4 4 ͵ " » ^ - - 
xci ἀποτιϑέναι αὐτὰ εἰς τὸ γινόμενον ἄπληχτον. ἴσως γὰρ ob συγ χωροῦνται παρὰ τῶν 

' ; ΒΕ L Y ; ti . 
ἐχϑρῶν οἱ δουλεύοντες παῖδες τοῖς στρατιώταις, ἵνα εἰς αὐτὴν τὴν ἡμέραν ἐξέλίέϑγωσι xcd 

3 , "ἡ ἡ 4. 3^ , 
χορτολογήσωσιεν ἢ ἐχβάλλωσε τὰ ἄλογα εἰς βοσχήν. 

- " zi 45 4 um gia. ὁ , E " ε , L2 τ 
17. ἂν δὲ πολὺ πλησιάζωσιν οἱ ἐχίγροί, οὐκ ἔστε xaxór τι, ὡς ἀνωτέρω εἴπομεν, ἵνα 

, e , " L M - . " » ὦ 

συνάγῃ εἷς ἕχαστος στρατιώτῃφ χύρτον, ὡς ἔτι περιπατεῖ, καὶ ἀποϑήσει αὐτὸν εἰς τὸ ἀπλη- 

2011. In συγχὼρ οὕ νται cod. C syll. οὔ e corr. || 2014. τὸν τί C. 
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συγχωροῦνται οἱ παῖδες ἐξελξ εῖν καὶ χορτολογῆσαι, πλειόνων μάλιστα 

τῶν κχαβθαλλαρίων τῶν ἐχξρῶν εὑρισκομέγων. 

' CONSTITUTIO XIII. 

παῖδες ἐξελξεῖν χαὶ χορτολογῆσαι, πλειόγων μάλιστα 

τῶν χαβαλλαρίων τῶν ἐχξρῶν εὑρισχομέγοωγ. 
18. Ταῦτα μέν σοι πρὸ τῆς τοῦ πολέμου συμιβολῆς 

τὰ μὲν διατάσσεσξαι, TG δὲ διατπράττεσξαι εἰς ErTE- 
λεστέραν μάξησιν) τῶν τε ὑπὸ σὲ ἀρχόντων xci TOY 
στρατιωτῶν παραχελευόμεξα, ἑξῆς δὲ καί, ὅσα χρὴ εἴτε 
ποιεῖν σὲ, εἴτε παραφυλάττεσξαι μετὰ τῆς ὑπὸ σὲ δυ- 
γάμεως er αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ τῆς συιιϑολῆς τοῦ πολέμου, 
κατὰ OUratur ἤδη ἑροῦκιε». 

4620. τῶν 'prius omm. AP,E || 4621. Paragraphum ego distinxi || 

4622—4623. τελειοτέραν AP,E || 4623. τὲ omm. P,E || 4624. «gaz. 

AP,E post 4621. ταῦτα habent || ἑξῆς δὲ ἐροῦμεν A.P,E omissis verbis infra 

(4627. χατὰ δ. i50. ἐρ. || 4625. παραφυλάττεσϑα) AJP,E addunt τοῦ μὴ 

παϑεῖν. 

- —- c - - 

xrov. dq? ἧς γὰρ ἀπληκεύσωσιν, οὗ συγ χωροῦνταε πολλάκις οἱ παῖδες ἐξελϑεῖν καὶ χορτο- 
- » j. : ni. 2 : J λογῆσαι, ἐξαιρέτως, ἂν ἔχωσιν οἱ ἐχϑϑιροὶ περισσοτέρους χαβαλλαρίους. 

2 3 A. 3 LANE. ; 
18. ταῦτά εἶσιν, ὦ στρατηγέ, ἅπερ ὀφείλεις (τὰ uiv) διατάττεσθιαι πρὸ τῆς ἡμέρας 

- , ^ CN - P] ^ Is P ^ ᾿ ϑ , —- * zi ^ 9 - y 2 ^ 

τοῦ πολέμου, τὰ δὲ ποιεῖν αὐτὸς σύ" καὶ παρακχελευόμεϑιά coL ταῦτα πρὸς τὸ μαεῖν ere 
b , , » - - 

χαὶ τοὺς ὑπὸ σὲ ἄρχοντας καὶ στρατιώτας. ἄρτι δ᾽ ἵνα εἴπωμεν καὶ ὅσα σὲ ἁρμόζει ποιεῖ» 
᾿ So HL de T S 5 ας - , 

ἢ παραφυλάττεσϑαι μετὰ τοῦ ὑπὸ σὲ στρατοῦ εἰς αὐτὴν τὴν ἡμέραν τῆς συμβολὴς τοῦ πολέμου. 

2016. ἀφῆς C || 2018. -r« tioiv C || τὰ μὲν inserui. 



[p. 179. M.] 

"m m ϑη ἡ 'i ὦ ^ ^ 2 ^ , ) ^ 

Urbicii 11. 17.:... ἄλλα δεῖ τὴν μὲν εὐχὴν γίνεσδαι ἕν Éxeuri 
P - - . ΄ ς ͵ - » 

μάλιστα τῇ τοῦ πολέμου ἡμέρᾳ ἕν τῷ γοσσάτῳ πρὶν ἢ τινὰ 

σῆς πόρτας ἐξελδεῖν διά τὲ τῶν ἱερέων καὶ τοῦ στρατηγοῦ, 

CONSTITUTIO XIV. 

HOA4E MINON ILAPAXKNEY(ON 
διάταξις ι΄. 

dlegi τῆς ἡμιέρας τοῦ πολέμου. 

l. .-Ὑποτιδέμεπα οὖν σοι, ὦ στρατηγέ, πρό γε πάν- 

ΤΩ) ὃ) τῇ ἡμέρᾳ τοῦ πολέμου χκαξαρὸν (razor) εἶγαι 
^ 3 2S J »" 5 - 

τὸν στρατὸν καὶ εὐχὴν γίγεσπαι διὰ τῆς γυχτὸς ExTCTI) 
διὰ TOT ἱερέων χαὶ ἁγιασξῆγαι πάγτας χαὶ οὕτως χαὶ 

/ 275 2 Y " εἰ ». 5 / C* ἔργοις καὶ λόγοις πεισξῆγαι, ὅτι TOY XtÓr ἔχουσι βοη- 

4628—4629. Verborum nullum vestigium in W || 4628. omm. P, E || 4630. 

Uf. Cecaum. 10, 23, 24: "HOsAór σοι δὲ δηλῶσαι καὶ πῶς ὀφείλεις παρατάξασϑαι 

ἐν ἡμέρᾳ πολέμου, ἀλλ᾽ ἱκανῶς οἱ ἀρχαιότεροι ἐξέϑεντο xai (ἐν [cf. 48, 

13]) τούτοις ἀρκεσϑήσῃ || 4681. S 1.] Cf. JIned. T. Leonis? XLIV. 1.: Δεῖ δὲ 
πρὸ πάντων καϑαρὸν nuÜGr εἶναι πρὸ τοῦ πολέμου τὸν Grocrór σὺν τῷ στρατηγῷ, 

πρὸ μέντοι μιᾶς τοῦ πολέμου ἡμέρας, εὐχήν τὲ καὶ τὴν λεγομένην ἐκτενῆ [ἐκτενὴν 

legendum pro £x Πυεύματος Vol 1. p. 297, in app.] παρὰ τῶν ἱερέων ὑπὲρ τῆς 

τοῦ στρατοῦ σωτηρίας γενέσϑαι, τῆς δὲ κυρίας καὶ ὡρισμένης ἐπιστάσης λοιπὸν 

ἡμέρας καὶ τῆς ἡείας συντελεσϑείσης μυσταγωγίας, οὕτω δὴ τῶν ἀχράντων καὶ 

ζωοποιῶν ἅπαντας μετασχεῖν μυστηρίων || γε omm. ATP,E || 4632. za2or inserui || 

4633. γίνεσθαι ego, yeréa αι codd. || 4634—4635. καὶ λόγοις καὶ ἔργοις P,E, 

es hs e - ; 
(Περὶ τῆς ἡμέρας τοῦ πολέμου) ( ( 

» : » ᾿ ἀν d A ? Y ) 
l. ᾿Θφείλει πρὸ παντὸς ὃ στρατὸς εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ πολέμου καϑαρὸς εἶναι dao 

τῶν παϑῶν, ἵνα δὲ γένηται καὶ εὐχὴ τὴν νύχτα πρὸ τῆς ἡμέρας τοῦ πολέμου καὶ ψαλμω-- 
, γ n ἢ * , 4 ^ e 

δέαι xci ἐχτεναὶ παρὰ τῶν πρεσβυτέρων χαὶ ἵνα χοινωνήσῃ ὁ στρατὺς ὅλος χαὶ οὕτως 

2022. Inseriptionem addidi || 2024—2025. ψαλμωδίαι οἵ, Crónert p. 47. || 2025. ἐχτεναὶ) οὐ, Const. 

Porph. p. 30., 7. et Reiskii Comment. Il, 184. 

4030 
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- - E , D Ξ 9 / 2 e 

χαὶ τῶν λοιπῶν ἀρχόντων τὸ Κύριε ἐλέησον émuóroc asar- 

τας λέγειν. 
ΟΕ ΧΟ 9 1 - 2 - c , τ . ΄ ) 

Urbicii VIT Περὶ τῶν ἕν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ πολέμου Ofi£t- 
ΠΥ ; «^ TA , ς - n NA : τον M ) PO ERN 

λόντων παραφυλάττεσξαι.) 1. Χρὴ τὸν orgarijyoi “ηδὲ πολλὰ 
- - DENS C , - — ^ N - 57 / 

πονεῖν ἕν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ τῆς συμβολῆς, ἵνα uu TQ πολλῷ xOTQ 
- - - ) / 5 "n D . - 

καὶ τῇ συντρεβῇ τῶν ἀναγκαίων ἐπιλάξηται, μηδὲ κατολιγωρεῖν 
WEN 3 - "s «LA 3 - 3c e 

αὐτὸν ÉX τῆς γροντίδος, ἀλλα ἀνξηρῶς (καὶ εὐξ αρσώς)" παρέρχεσξαι 
B / Y x Ἂς / DJ . - 

τὴν παράταξιν καὶ προξυμοποιεῖν πάντας. καὶ μὴ) συμπλέκεσσαι 

! Habet Ztec. Ambros. 

CONSTITUTIO XIV. 

3 

Ξόγ, χαὶ ἐπὶ τούτῳ χιγῆσαι πρὸς τὸν πόλεμον λαμπροὺς 
καὶ προξύμους. 

9. Σὲ δὲ μὴ πολλὰ πονεῖν ὃν τῇ ἡμέρᾳ τῆς συμβο- 
λῆς, | ἵγα μὴ τῷ πολλῷ κόπῳ καὶ T5 συντριβῇ TOY 
ἀγαγκαίων ἐπιλαγξάγη, μηδὲ χατολιγῶρεῖν σε ἀπὸ τῆς 
φροντίδος, ἀλλὰ ἀγπηρῶς καὶ εὐπαρσῶς παρέρχεσξαι 
τῇ» παράταξι» χαὶ προξυμοποιεῖν πάγτας διὰ 460; 0r. 

3. Καὶ up συμιστλέχεσξαι τοῖς πολεμίοις διὰ χειρός 

4636. τοῦτο W || 4688. πονεῖν] κοποῦσϑαι AJP,E || 4640. ἐπιλαγϑάνη 

(ἐπιλανϑάνειν P,E) τῶν dvayxaiov (syll γκαί in A in ras) Α Ῥ' Εἰ || μηδὲ W, 

μὴ δὲ P,E, μηδὲν Meursii codex || 4641. ἀλλ᾽ P,E. 

ἀποχινήσῃ πρὸς τὸν πόλεμον. δύνανται γὰρ καὶ ἐκ τούτου γενέσϑαι προϑυμότεροι, ἐπειδὴ 

ϑιαρροῦσιν, ὅτι ἔχουσι τὸν ϑεὸν βοηϑὺν x«l τὴν αὐτοῦ μητέρα, τὴν ϑεοτύκον. 

2. σὺ δέ, στρατηγέ, οὐκ δρείλεις χοπιᾶν πολλὰ εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ πολέμου, ἕνα μὴ 

ὑπὸ τοῦ πολλοῦ xóxov συντριβόμενος ἐπιλανϑάνεσαι τῶν ἄναγχαίων, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἀπὸ τοῦ 

ἔχειν φροντίδας ὀφείλεις περιπατεῖν ῥαϑυμὸς x«i στυγνός, ἀλλὰ μᾶλλον ἀνϑηρὺς καὶ 

μετὰ ϑάρρους διαβαίνειν ἄνω καὶ κάτω εἰς τὴν παραταγὴν καὶ προϑυμοποιεῖν ἅπαντας 

διὰ λόγων. 

8. πρὸς τοὺς ἐναντίους δὲ μὴ πολεμῇς μετὰ χειρῶν (τοῦτο γὰρ στρατιώτου μᾶλλόν 

2029, ἐπιλανϑάνεσαι] οἵ. LHelbing 61, Blass-Debrummer ἃ. 87. || 2030. ῥαϑυμός] cf. Crónert p. 51. 

2. 

c. 849. 
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E * 2 , D “ἡ 9 » - " 

τοῖς πολεμίοις (στρατιώτου γὰρ μάλλον ἡ στρατηγοῦ τοῦτο ἔστι), 
D ἢ /s 5 3 "2. Á , e" Cv ὦ 

τὰ δὲ προσήκοντα πράξαντα ἕν ἐπιτηδείῳ ἵστασξαι τόπῳ, ὕξεν ὃρᾶν 
Ὺ , [4 ) - 

δύναται τούς Tt κάμνοντας χαὶ τούς, ὡς tixÓc, ἀμελοῦντας, καὶ 
2 , ^ "^to ν ' - E € , » - 

ἐπευχόμεγον τὰ δέοντα σπουδάζει» δια τῶν ἕν ὑποβοηξδείᾳ ὑντῶν 
, - 3 , , b : ᾿ A * * 

συγαίρεσδιαι τῷ Ocouérg μέρει, τοῦτ᾽ ἔστιν διαὶ τῶν πλαγιορυλάκων 

καὶ γνωτογυλάκων. 
5 4 - ς 2» D 5 c ^ 

2. Χρὴ ἐν ταῖς παρατάξεσιν, ἕαν προς τοξότας ἱστὶν ὁ πόλε- 

CONSTITUTIO XIV. 

(στρατιώτου γὰρ μάλλον ἢ στρατηγοῦ τοῦτο ἔστι), ἀλλὰ 
ποιεῖν σὲ μὲν T& ἁρμόζοντα πάντα, ὃν ἐπιτηδείῳ δὲ 
ἵστασξαι τόπῳ, ὕὅξεν δρᾶν δύνασαι τούς τὲ ἀγοωγιζο- 
μέγους χαὶ τούς, ὡς “εἰκός, ἀμελούγτας, καὶ ἐπεύχεσξαι 

τὰ δέογτα xci σπουδάζει» διὰ τῶν ἐγ ὑποβοηξείᾳ ὄντων 
συγαίρεσξαι τῷ δεοιμέγῳ μέρει, τοῦτ᾽ ἔστι» Oud τῶν 
πλαγιοφυλάκον xai γωοτοφυλάχογ. 

4. Ear μὲν οὖν ἐν ταῖς παρατάξεσί σου πρὸς τοξό- 

4644. τοῦτο γὰρ στρατιώτου μᾶλλον ἐστὶν οὐ (P,E addunt τοῦ) στρατηγοῦ 

habent A et — omisso μὴ (4648. -ῬΙΕ || τοῦτο ἐστιν W, τοῦτό ἐστιν M || 

4645. σὲ MW || 4646. δυνήση AP,E || 4647. ὡς sixóc omm. A P, E || 4648. 

ἐπιβοηϑεία A || 4649. συναίρεσϑαι) ἐπιβοηϑεῖν AP,E || δεομένω)] καταπονουμένω 

AP,E || τοῦτ᾽ ἔστι M, τουτέστιν W APP, E || 4651. εἰ P,E || «év omm. A P, E || 

παρατάξεσίν W. 

» ^ - ^*^ » 4^ - * - 

ἐστιν, οὐχὶ στρατηγοῦ), ἀλλ᾽ ὀφείλεις μᾶλλον διατάσσεσίαι | xal ποιεῖν τὰ ἁρμόζοντα 
e 4 , , o0 3 , » * 

καὶ (area ct εἰς ἐπιτήδειον τόπον, ὅϑεν δύνασαι βλέπειν καὶ τοὺς σπουδάζοντας εἰς τὸν 
Ζ ' ^ * " - ^ € - $3. 4 ͵ e e . 

πόλεμον (xai) τοὺς τυχὺν ἀμελοῦντας. καὶ προϑυμοποιεῖν ἐπὶ πλέον ἕνα ἕχαστον καὶ 
4 ^ δὰ 3 ΕΝ ^ , T 

δεεγείρειν xol παραβοηδεῖν διὰ τῶν πλαγεοφυλάκων xci τῶν ὀπισϑοιρυλάκων, εἰς otov 

μέρος νοήσεις, ὅτε ἁρμόζει δοϑῆναι βοήϑεια. 

4. πλήν, ἂν πρὸς τοξότας ἔχῃς τὸν πόλεμον, φεῦγε τοὺς δυσχόλους τόπους καὶ τὰς 

2035. ἔστασαι C. || 3080, καὶ inserui [{ἐπεπλέον C. 

4645 
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μος, τοὺς πρόποδας τῶν ὀρέων καὶ δυσχερεῖς τύπους κατὰ τὸ δυνατὸν 

γυλάττεσδαι καὶ ἢ ἕν τῷ ὕψει τὴ; παράταξιν τάσσειν, ἢ τελείως 

ἀποβαίνειν τοῦ ὀροὺυς καὶ ἕν ὁμαλωτέρῳ (rómqQ) καὶ γυμνῷ τάσ- 
σεσξαι, ivo. μὴ τῶν PySQov, ὡς εἶχός, ἐχεῖδεν ἐνεδρευόνγτων ἀπὸ 

τοῦ ὕψους ἡ παράταξις ἀϑρύως βιάζηται. 

3. Χρὴ μηδὲ συμιπλέχκεσξδαι παρατάξει πολεμίων, μηδὲ τὴν ἰδίαν 

! Hoe loco inseruit Zec. Ambros. 

CONSTITUTIO XIV. 

τας ἐστίν ὃ στόλεμος, τοὺς | δυσχερεῖς τόπους καὶ τοὺς (v. 190. X] 

πρόποδας τῶν ὀρέων ἤγουν» τὰς πρώτας ἀγαβάσεις ἐπὶ 
τὰ ὄρη πάγτως τούτους φυλάττου χαὶ μὴ γ᾽ αὐτοῖς 

us σὐμιβαλλὲ τὴν μάχην, εἴγε δυγατόν»ν σοί ἔστιν. χαὶ ἢ ὃν 
τῷ ὕψει τὴ» παράταξι» ἔχτασσε ἢ τελείως ἀπόβθαιγε 
τοῦ ὥρους x«l ep ὅὁμαλωτέρῳ xol γυμγῷ τόπῳ παρα- 
τάσσου, ἵνα μὴ τῶν ἐχξρῶγ, ὡς εἰχός, ἐχεῖδεν ἔγε- 
δρευόγτω» ἀττὸ τοῦ ὕψους 7) παράταξις ἀξρόως βθιάζηται. 

wo ὅ, “λλὰ μηδὲ συμπλέχου παρατάξει πολειιίων, μηδὲ. 
τὴν ἰδίαν Gov προδείκγυε αὐτοῖς, πρὶ» ἃν τὴν τάξιν 

Cx 

4652. Ovoxólov; AP,E || τόπους] P,E addunt ἀπόφευγε | 4653— 

4654. Pro sàc..... φυλάττου AP,E habent τὰ κατώτερα μέρη φυλάττου || 

4654. πάντως om. W || φύλαττε M. || 4655. εἴγε δ. σ. ἐστιν omm. Α P,EK || 

σοι ἐστὶν ML, σοι ἐστιν "W || 4656. ἀπόβαινε ἀπὸ τ. 6. P,E || 4657— 4658. 

παράτασσες A, παράτασσε P,E || 4659. ἢ AE || 4660. μηδὲ W, μὴ δὲ M || 

μηδὲ ἍΜ, “μὴ δὲ P, || 4660—4661. μηδὲ viv] τὴν δὲ M. || 4661. σοι P, E. 

»4» ποδαραέας, καί, ἂν δύνασαι, μηδέποτε ποιήσῃς ἐκεῖ πόλεμον, ἵνα μὴ ἔχῃς τὴν τοξείαν 

ἀπὸ ὕψους, ἀλλὰ εἴτε εἰς τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους ποίεε τὰς παραταγάς σου, ἢ κατάβαινε 

τελείως εἰς ὁμαλὸν τόπον καὶ γυμνὸν xai παράτασσε ixi. 
5. ἀλλὰ μηδὲ πρὸς παραταγὴν πολεμίων πρῶτον || ἐνδώσεις πόλεμον, μηδὲ τὴν ς. 1809 Lami. 

2040, ποδαραίας] verbum lexicis addendum || 2043. πόλεμον eadem m. exaravit in mge cod C. 

17 
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, ) - JE Lu ^ 4 7} - . - 

προδεικνύειν αὐτοῖς, πρὶν ἂν τὴν τάξιν» αὐτῶν καταϊοῆσαι καὶ τάς, 
A , ) ) " nw, . - 

ὡς εἶχός, μελετωμένας παρ᾿ αὐτῶν ἐνέδρας πολυπραγμονῆσαι. 

4. Χρή, ἐὰν οἱ τόποι τῆς συμθολῆς γυμνοί εἶσι καὶ ἀγναπειτα- 
) » » 7 ' , , , E 3 - 

L6r0t καὶ οὐκ ἔστιν εὐκόλως Tr δευτέραν τάξιν χρυπτειν ἕν αὐτοὶς, 
' ^ ' ᾿ r " - ^ ^ 

εἷς τὸ μὴ τοὺς CySQouc προγινώσκειν» ἕν τῷ κινεῖν τὸν στρατὸν 
^ , 5 "c » € i] J , ΄ς ) » i] - , 

πρὸς μάχην, CrreUzer nOn Tur δευτέραν τάξιν κατ΄ οὐρὰν τῆς πρώ- 
. / - e ^: ΄ € / - / 

τῆς πλησίον συνακολουδεῖν, ὥστε τὰς δύο ὡς μίαν τοῖς ἕναντίοις 

CONSTITUTIO XIV. 

αὐτῶν χαταγοήσης καὶ τάς, ὡς εἰκός, μελετωιέγας παρ᾿ 
αὐτῶν ἐγέδρας ἤτοὶ 5 χρύμματα πολυπρα) μογήσης. 
* 

6. "Ear δὲ οἱ τύποι, ἐγ οἷς (μέλλεις συμβάλλειν, γυμνοί 

εἰσι χαὶ πεδιγοὶ χαὶ οὐχ ἔστι; εἰ ̓ κόλως τὴ» δευτέραν 

σου τάξι» χρύπτει» €» αἱ τοῖς, εἰς TO ii) τοὺς ἑχεροὺς 

προγ ἐγώσχει}" €r τῷ Xirtly τὸν στρατὸν εἰς τη} um, 

ἐγτεῦξεν ἤδη τὴν δευτέραν τάξι» χατόπισξενγ τῆς πρώτης 

πλησίον συγακολουξεῖν ποίησον, ὥστε τὰς ÜUO ὡς uar 

4662. χκαταγοήσεις A || τὰς] τὰ AE, ταῦτα P, || μελετωμένας, γινόμενα 

A P, E || 4668. ἐνέδρας ἤτοι omm. A P,E || πολυπραγμονήσεις A || 4664. μέλλης 

MW; cf. 3344. || 4664—4665. γυμνοὶ εἰσὶ MA P,E, γυμνοῖ εἰσι W || 4667. 

προγινώσκειν) AP,E addunt αὐτὴν || 4668. vr. ἤδη! ποίησον A P, E omisso hoc 

vocabulo inferius || P P, || παράταξιν P,E|| 4669. καὶ πλησίον A P,E || fj P, || 

ὡς εἰς MW A. 

ἰδικήν σου παραταγὴν δείξῃς πρῶτον roig πολεμίοις, πρὶν ἂν καταμάϑης τὰς παραταγὰς 
- ^ ^ , ^ » , ^, , 

αὐτῶν xai τὰ μελετώμενα τυχὸν παρ᾽ αὐτῶν ἐγχρύμματα πολυπραγμονήσης. 

6. ἂν δὲ οἱ τόποι, πρὸς οὺς μέλλεις ποιῆσαε πόλεμον, πεδενοὶ Ot χαὶ γυμνοὶ xci 
, » - £^ ^ . , * " ^ 

ob δύνασαι χρύπτειν ἐν αὐτοῖς εὐχόλως τὴν δευτέραν παραταγὴν πρὸς τὸ (uj) xara- 

μανϑάνειν αὐτὴν τοὺς πολεμίους, ὅτε ὥποχινεῖς ἀπὸ τοῦ ἅἁπλήκτου πρὸς τὸν πόλεμον, 

ποίησον τὴν δευτέραν παραταγήν, ἵνα ἀκολουϑῇ ἐγγὺς τῆς πρώτης, ὥστε ταίνεσϑαι τὰς 

2047. μὴ inserui, 

466: 

32045 
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paíreoSos [παράταξιν βοήδειαν]. Or ἀν δὲ ὡς ατὸ ἑνὸς μιλίου 
T e * , ῆς ^ * ) 

τῆς τῶν πολεμίων γένηται παρατάξεως, τότε τὴν δευτέραν κατ 
» 7, 5 , 5 3 da s CY. ; A Σ 5 M ΕἸ ax , : 

ολίγον ἑμιβραδύνουσαν χωρίζεσξεαι τῆς πρώτης TO εἰρημένον ὁιάστημα 
. Ἦ ors - - ' » δὰ E 

καὶ εἷς τὸ ἴδιον σχῆμα καξίστασξδιαι. ἐντεῦδεν γὰρ OvOé τοῖς πολε- 
, € p , A 2'e , - , 

“ίοις εὔγνωστος ἡ τάξις γίνεται, * οὐδὲ τοῖς συμμάχοις. 

CONSTITUTIO XIV. 

τοῖς δγαγτίοις φαίνεσπαι. ὅτ᾽ Gr» δὲ ἀπὸ éróg μιλίου 

τῆς τῶν πολεμίῳ} γέγηται παρατάξεως, τότε τὴ» δευτέ- 
Qar χρεὸν XOT ὀλίγον ἑιιβραδύτουσαν A opiceaz au τῆς 
πρώτης τὸ εἰρημένον διάστημα xoà εἰς τὸ ἴδιον σχήμα 
καξίστασξαι. ἐγτεῦξεν γὰρ τοῖς πολεμίοις οὐκ εὔγγτωστος 
πρὸ πολλοῦ ἢ τάξις γίγεται. 

1. Τὰς δὲ ὑποχωρήσεις χαὶ φυγὰς τῶν ἐχϑρῶν 
σχέπτου χαὶ μὴ ἀχρατῶς ἑἐπίτρεχε διὰ τὰ συφίσιατα 
τά, ὡς εἰκός, "γιγόμεγα, ἀλλὰ μετὰ συντάξεως δίωκε, 

ἕως ov λάβης πληροφορίαν τῆς ἀσφαλείας τῆς νίκης. 

4670. ὅταν W E || 4671. γένωνται AP,E || τότε χρὴ τὴν δευτέραν A.P, E || 

4672. κατολίγον M.W E || χωρίζειν αὐτὴν MW || ἀπὸ τῆς A.P, || 4674. καϑίο- 

τασϑαι ego, ἀποκαϑίστασϑαι AP,E, καϑισιὰν M/W; postea inserunt MW 

verba ὥστε εἶναι δευτέραν παράταξιν || 4674— A075. οὐκ εὔγν. πρὸ πολλοῦ τοῖς 

πολεμίοις A P,E || 4677. ἀκρατῶς) A. addit καὶ ἀφυλάκτως, P, Εἰ καὶ ἀτάκτως || 

πανουργεύματα A P,E || 4678. διώκης A || 4679. ob omm. MW || λάβεις M. 

δύο ὡς μέαν. ὅταν δὲ ἔλϑης ἀπὸ ἑνὸς μιλίου τῆς παραταγῆς τῶν πολεμίων, τότε ποίησον 

τὴν δευτέραν παραταγὴν ὀλίγον ὀλίγον ἀργύτερα περιπατεῖν καὶ χωρισϑῆναι ἀπὸ τῆς 

πρώτης παραταγῆς τοσοῦτον διάστημα, ὅσον προείπομεν, χαὶ χατασταϑῆναι αὐτὴν εἰς τὸ 

ἴδιον σχῆμα καὶ γενέσθαι δευτέραν παραταγήν. ἔκ τούτου γὰρ οὗ καταμανϑάνουσιν ἀπὸ 

μακρόϑεν οἱ πολέμιοι τὴν σύνταξίν Gov. 

7. σχέπτου δὲ τὰς ὑποχωρήσειξ x«i τὰς φυγὰς τῶν ἐχϑρῶν καὶ μὴ διώκῃς αὐτοὺς 

ἄχράτητα διὰ τὰ γινόμενα παρ᾽ αὐτῶν ἐπιτηδεύματα, ἀλλὰ δίωκε μετὰ συντάξεως, ἕως 

οὗ λάβῃς πληροφορίαν, ὅτε μετ᾽ ἀσφαλείας ἐστὶν ἣ νίχη. 

2053— 2054. ἀπομακρύϑεν C, cf. 1908. : apud Cecaum. 94, 20: ἀπομήκοϑεν, 

1" 

ἥ. 

[p. 181. M.] 
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5. Χρή, ἐὰν ὑπὲρ τοὺς πλαγιορύλακας καὶ τοὺς εἰς ἐνέδραν 

κατὰ τῶν ÉySQur πεμιτοιένους ἡ τῶν ἕναντίων ἔροδος κατα τῆς 

πρώτης τάξεως Lupe, [δε] £x τῶν εἷς τὰ ἄκρα τῆς δευτέρας 

τάξεως τασσομένων βάνδων μετατίξεσδαι αὐτοῖς, εἶ μὲν ἐξ ἑνὸς 

πλαγίου ἔρχονται, ἕξ ἐκείνου τοῦ κέρατος, εἶ δὲ ἐκ τῶν Qvo, ἐξ ixa- 
τέρων. ὁμοίως δὲ καὶ τοῖς κατὰ νώτου τῆς δευτέρας τάξεως ἔρχο- 
μένοις, εἶ μὴ ἀρκοῦσιν οἱ νωτογύλακες αὐτῆς διὰ τῶν αὐτῶν ἁρμό- 

CONSTITUTIO XIV. 

8. Ear δὲ ἀπὸ τῶν ἐχξρῶν ἐπέλευσις μηγυξῇ κατὰ 
τῆς πρώτης παρατάξεως xal οὐκ ἔστι πῶς ἢ διὰ 

TOY πλαγιοφυλάχων ἢ διὰ τῶν εἰς ἐγέδραν χατὰ τῶν 

€ySo0r stéusouéror βοηξεῖν, τότε δέον ἔχ τῶν εἰς τὰ 
ἄκρα τῆς δευτέρας παρατάξεως τασσομέγω» βάγδον 
μετατίδεσσοαι εἰς αὐτούς, εἰ μὲν ἐξ ἑνὸς πλαγίου 

ἔρχονται, ἐξ ἐχείνου τοῦ μέρους, εἰ δὲ &x τῶν δύο, ἐξ 
ἑκατέρωξεγν. διμιοίως δὲ xai | τοῖς χατὰ γώτου τῆς 
δευτέρας τάξεως ἐρχομένοις, ἐὰν ἡ ἀρχῶσι» οἱ roTO- 

4681. οὐκ ἔστιν W, οὐκ ἐστὶ MAP,E || 4682. ἐνέδραν Meursii codex, 

ἔνεδραν MW, ἔγκρυμμα A P,E || 4686. βὶ P,E || 4686---4687. ἐξεκατέροϑεν 

M W, ἐξ ἑκατέρωϑεν Meursii codex, ἐξ ἀμφοτέρων AE, ἐξαμῳοτέρων P, || 4687. 

τοῖς κατὰ νώτου] πρὸς τοὺς ὄπισϑεν AP,E || 4688. παρατάξεως AP,E || ἐρχο- 

μένους A. 

8, ἂν δὲ μηνυϑῇ, ὅτε ἔρχονται οἱ ἐχϑροὶ κατὰ τῆς πρώτης παραταγῆς καὶ obx 

ἔχῃς πῶς ἢ διὰ τῶν πλαγιορυλάχων ἢ διὰ τῶν πεμπομένων εἰς ἐγχρύμματα βοηϑῆσαι 
αὐτῇ, τότε ἁρμόζει, ἵνα ἐχ τῶν βάνδων τῶν ὄντων εἰς τὰ ἄκρα τῆς δευτέρας παραταγῆς, 

χωρίσῃς xai ἀποστείλῃς εἰς τὴν πρώτην παραταγήν" εἰ μὲν ἀπὸ ἑνὸς πλαγέου ἔρχονται 

οἱ ἔχϑροί, ἐξ ἐχείνου τοῦ μέρους ἵνα μεταστήσῃς, ὡς εἴρηται, βάνδον ἀπὸ τῆς δευτέρας 

παραταγῆς εἷς τὴν πρώτην, εἰ δὲ ἐκ τῶν δύο μερῶν ἔρχονται, ἵνα xai σὺ ix τῶν δύο 

μερῶν τῆς δευτέρας παραταγῆς μεταστήσῃς ὁμοίως εἰς τὴν πρώτην βάνδα εἰς ϑοήϑειαν 

αὐτῆς. ἂν δὲ ὄπισϑεν τῆς δευτέρας παραταγῆς μάϑῃς, ὅτε ἔρχονται οἱ ἐχϑροὶ καὶ obx 

2084. Ξάνδαν C. 

4680 

4685 

2060 

32065 
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ζεσϑαι, (το αὐτὶ ποιεῖν) εἷς TO τοὺς λοιποὺς ἀπερισπάστως μένειν» 

πρὸς βοήξειαν τῆς πρώτης. 

Urbicii VIL τ. Χρή, ἐὰν πολὺς ὁ τῶν ἐχδρῶν στρατός ἔστι καὶ 
διὰ πλῆξος ἀλόγων ἢ ἀνδρῶν κομπὸς ραίνηται, μη ἐπιτηδεύειν 
εὐξδὺς εἷς ὑψηλὸν τόπον τὸν στρατὸν τάσσειν τῶν ÉySQOrT μήκοϑεν 
ὄντων, ἵνα μὴ τῇ ξέᾳ τοῦ πλήξους προκαταλαμβανόμεγνος δειλιάσῃ 
προχείρως, ἀλλ᾽ ἕν κοιλοτέρῳ τύπῳ τάσσειν: αὐτόν, ὅξϑεν οὐδὲ 

CONSTITUTIO XIV. 

φύλακες αὐτῆς δι ἑαυτῶν ἁρμόζεσξαι, τὰ αὐτὰ ποιήσῃς, 
(ra οἱ λοιποὶ ἀπερίσταστοι μέγωσι πρὸς βϑοήξειαν τῆς 
πρώτης παρατάξεος. 

9. 'Exr δὲ πολύς ἐστι} ὁ τῶν ἐχξρῶν στρατὸς χαὶ 
διὰ πλῆσος ἀλόγον ἢ αἀγδρῶν χομπὸς ἤγουν &&05 xa- 
uéros φαίνηται, μὴ ἐπιτήδευε εὐπὺς εἰς ὑψηλὸν τόπον 
τὸν στρατὸν» τάσσει»; μήχοξεν τῶν ἐχξρῶν ὄντων, ἵγα 
ἐμὴ τῇ ϑέῳ τοῦ πλήξους προχαταλαμβαγόμεγος δειλιάσῃ 
προχείρως, αλλ ἔν χοιλοτέρῳ τόπῳ τάσσε αὐτούς, OST 

4689. αὐτῆς ego, αὐτοὺς MW || Verba αὐτῆς... .. ἁρμόζεσϑαι omm. 

AP,E || 4690. ἀπερίστατοι P,E || 4692. εἰ P,E || ἐστὴν E || 4699, κομπὸς 

ego; cf. Schol in Eurip. Phoen. 600 (ed. Schwartz); χόμπος MW || χομπὸς 

ἤγουν omm. AP,E || 4693—4694. ἐξωγχομένος P,, ónéooyxoc A. || 4694. 

φαίνεται P,E || 4695. Verba μήκοϑεν. ..... ὄντων omm. AP,E || 4697. 

προχείρως omm. AP,E || βαϑυτέρω καὶ χαμηλοτέρω (χαμηλωτέρω E) AP,E || 

αὐτούς] cf. Kühner-Gerth? 1. p. 86. || ὁπόϑεν MW. 

ἀρκοῦσιν οἵ ὀπισϑοφύλακες πρὸς αὐτούς, ἵνα τὰ ὅμοια ποιήσῃς καὶ βάνδα ix τῶν ὄντων 
- - - v ^ , M V 

εἰς τὰ ἄχρα τῆς παραταγῆς τῆς πρώτης χωρίσῃς, εἴτε da ἑνὸς μέρους, εἴτε dao δύο, 
N 34 ! c » c 5 , ν᾿ c M oc - 2 , * D χαϑὼς βλέπεις, ὅτε ἔρχονται οἱ ἐχϑροί, καὶ oL λοιποὶ ἵνα ὦσιν ἀπερίσπαστοι πρὸς βοή-- 

Üsuv τῆς πρώτης παραταγῆς. 

9. εἰ δ᾽ ἐστὶ πολὺς ὃ στρατὸς τῶν ἐχϑρῶν καὶ ἀπὸ πλήϑους ἀλόγων ἢ ἀνδρῶν 
- ^ ^ » 

φαίνεται ὑπέρογκος, μὴ παρατάξης σὺ τὸν στρατόν cov εἰς ὕψηλὸν τόπον, ἵνα μὴ tón 

ἀπὸ μαχρόϑεν τὸ πλῆϑος αὐτῶν Ó στρατὸς καὶ δειλεάσῃ, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς χαμηλοτέρους 

τόπους παράτασσε καὶ εἰς ἀποχρυφωτέρους, ὁπόϑεν οὐδὲν δύνανται κατοπτεύειν τοὺς 

2070. ἔστε C || 2073. ἀποκουφοτέρους C. 

9. 



10. 
[p. 182. M.] 

c. 1312 Lami. 
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* χατοπτεύειν (δύναταιν", οὐδὲ καδοράᾶται ὑπὸ τῶν PySQur' χαὶ - 
ὅτ᾽ Qr ἢ ἀπὸ ἑνὸς ἢ ἡμίσεως σημείου γένωνται οἱ ἔχϑροί, τότε ἐν 
τῷ ὕψει γέρειν τὸν στρατόν, iva, πρὶν devia 0 στρατύς, ἡ συμ- 

θολὴ γένηται. εἶ δὲ μὴ εὑρίσκεται [ὁ] τόπος τοιοῦτος, ἀλλὰ μήκο- 
δὲν οἱ ἐχϑδροὶ τῷ στρατῷ Ῥαίνονται, ᾿προπαραγγέλλειν τῷ στρατῷ 
ἦν αὐτῇ τῇ παρατάξει, ὅτι ἀλόγων ἥτοι τούλδου πλῆξδεός ἐστι τὸ 

, ^ ) » , , 

poaroucevror χαν Οὐκ (az usar “0707. 

] ^ 
! χατιοπιεύειαι MPPV; Jiec. Ambrosiana. habet: ὅϑεν οὔτε τοὺς ἐχϑροὺς κατοπιεύειν καὶ ἐπιβλέπειν 

δύναται, οὔτε x. τ. δ. — δ om. Rec. Ambros. 

CONSTITUTIO XIV. 

οὐδὲ κατοπτεύει τοὺς EySQoUc, οὐδὲ καξορᾶται ὑπὸ 
τῶν Cy2Q0r' καὶ OT ἂν m ἀπὸ ἑγὸς ἢ ἀπὸ ἡμίσεως 
σημείου γέγωγται οἱ ἔχξροί, τότε Er τῷ ὕψει φέρει» «τῶ 
τὸν στρατόγ, ἵγα, πρὶ» δειλιάση, ἡ συμβολὴ γέγηται. 

10. Er δὲ ἡ εὑρίσκεται τόπος τοιοῦτος, ἀλλὰ 
πήχοξεν οἱ ἐχξροὶ τῷ στρατῷ φαίγογται, πρόλεγε τῷ 
στρατῷ ἔν» αὐτῇ τῇ παρατάξει, Uri ἀλόγ or ἢ TOU !40ov 
πλῆξός ἐστι τὸ φαιγόμεγον καὶ οὐχ ἀγξρώποῶν. uÓTOY. «τὸ: 

4698. Pro οὐδὲ κατοπτεύει.... ἐχϑρῶν AP,E habent: οὐδὲ τοὺς ἐχϑροὺς 

καθορᾶν δύνανται οὐδὲ ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν καϑορᾶσϑαι || 4699. ὅταν WE || ἢ omm. 

P, E || ἁποημίσεος M, ἀποημίσεος W, ἡμίσεος A || 4100. σημείου μιλίου AP,E || 

4701. δειλιάσει fecit m? in. A. ex δειλιάση || 4702. ὃ τόπος A P,E || 4705. πλῆϑος 

ἐστὶ MA, πλῆδος ἐστὶν P,E, πλῆθος ἐστὶν W || ἀνδρῶν P,E || μόνων codd. 

» 4 ^ 2^ ^ d e " , « 
ἐχϑρούς, οὐδὲ πάλιν βλέπεσδαι παρ᾽ αὐτῶν. ὕταν δὲ πλησιάσωσιν οἱ ἐχϑροὶ καὶ ἔλϑωσιν 

υ: zl ἢ ἀπὸ ἑνὸς ἢ ἀπὸ ἡμίσεως μιλίου, τύτε qége τὸν στπατὸν εἰς ὑψηλὸν τύπον, ἵνα, πρὶν ἴδωσιν 20 

αὐτοὺς ἀπὸ μαχρόδϑεν καὶ δειλιάσωσι, γένηται | συμβολή. 

10. εἰ δὲ τόπον τοιοῦτον ἱιμηλὺν οὐχ εὑρίσκεις, ἀλλὰ χαὶ μαχρόδεν βλέπει ὃ στρατὺς τοὺς 

ἐχϑροὺς καὶ φαΐένονται ἐκεῖνοι, ὡς εἴρηται, πλῆδϑος πολύ, πρόλεγε τῷ στρατῷ εἰς αὐτὴν τὴν 

παράταξιν, ὅτι ἀλόγων ἣ τούλδων πλῆϑός ἐστι τὸ φαινόμενον. εἰ δὲ καὶ 

ἀνϑρώπων ἐστί, τέ εἰσὶ τὰ ἑκατὺν πρόβατα εἰς ἕνα λύκον; καὶ ἄλλα, ὅσα 20» 

ἁρμόξουσιν ἐπὶ τῇ τοιαύτῃ ὑποϑέσει. xci οὕτω προ} ϑυμοποίεε αὐτοὺς εἰς τὸ μὴ δειλεᾶν, 

2074. ὅτε et πλησιάσουσιν C || 2075. ἡμίσεος C || 3016. δειλιάσουσι C || 2077. ὑψηλὸν) χαμηλὸν C 

2079. πλῆ! ϑος lod. C. , 

ts 
ar f 

ML ων ἢ 
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8. Χρὴ πάντως ἕν ἢ δεύτερον βάνδον ἔχειν ὡς ἀπὸ ἑνὸς ἢ δευ- 
τέρου μιλίου τῆς παρατάξεως πρὸ τοῦ πολέμου, ἐν ὅσῳ τάσσεται 
ὁ στρατός, ἵνα μὴ ἄδειαν ἔχωσιν οἱ πολέμιοι πρὸ τῆς μάχης κατα- 
σχοςεῖν τὴν τάξιν καὶ ὑτατα)σογίξεσϑαι" αὐτήν. 

9. Χρή, ξὰν πεζικὸς οὐχ ἔστι στρατός, τοὺς «παῖδας τῶν στρα- 

! Habet Rec. «{ηιῦ)705. 

CONSTITUTIO XIV. 

- 11. ᾿κὰν δέ σοι ÓvrarÓr ἔστι xai πρὸ τοῦ παραᾶ- 
τάξασξαι τοὺς πολεμίους συμβάλλει» αὐτοῖς ἔτι ἀσυστά- 
τοις OUOLT, ((ἄλλον αὐτοὺς βλάψαι ἰσχύσεις. 

12. Πάγτως δὲ ἕν ἢ χαὶ δεύτερο» βάγδον ἔχε ὧς 
imo αττὸ ἑγὸς 7 δευτέρου tuALov τῆς παρατάξεως πρὸ τοῦ 

πολέμου, εν 00Q τάσσεται Ó στρατός, ἵγα μὴ ἄδειαν 

ἔχωσι» οἱ πολέμιοι πρὸ τῆς “άχης χκατασχοπεῖν τὴ} 
τάξιν καὶ χατασοφίζεσπαι 7H ΤΊ}. 

13. Kai, ear πεζιχὸς οὐκ ἔστι στρατός, τοὺς παῖδας 

4706. εἰ P, || ἐστιν W AP, E || 4706—4707. πρὸ τοῦ παρ.] προτάξασϑαι E, 

πρὸ τοῦ τάξασϑαι P, || συμβαλεῖν MW || 4708. οὖσι P,E || 4709. δύο A E, 

P P, || βάνδον Meursii codex, βάνδα AP,E, omm. M W || ἔχει P, || 4710. 
δύο (B P,) μιλίων AP,E|| ἔμπροσθεν τῆς παρατάξεως exhibent A.P,E et inse- 

runt ante ὡς || 4711. παρατάσσεται A P,E || 4712. ἔχειν E || 4718. σοφίζεσϑαι 

MWA | αὐτὴν ego, x«r' αὐτῆς MW A, ταύτη P,E || 4714. εἰ P,E || οὐκ 

ἐστὶ IM A P, E, οὐχέστι W || Post στρατὸς unius litterae ras. in W. 

11. ἂν δὲ δυνηϑῆς καὶ πρὸ τοῦ παρατάξαι τοὺς πολεμίους συμβαλεῖν πόλειιον πρὸς 

αὐτούς, ἕως ἔτι εἰσὶν ἀσύστατοι, πλέον ἰσχύσεις αὐτοὺς βλάψαι. 
9 & " | oc x - , [2 te , E . E » E n 

12. ἁρμόζει δέ, ἵνα πρὸ τοῦ πολέμου, ὡς ert συντάσσεις τὸν στρατόν, ἔχῃς ἕν ἢ καὶ 
2086 δύο βάνδα ἱστάμενα ἔμπροσθεν τῆς παραταγῆς ὡς ἀπὸ ἑνὸς ἢ χαὶ δύο μιλίων, ἕνα 

^ - - bj μὴ ἔχωσιν ἄδειαν oL ἐχϑοοὶ πρὸ τοῦ πολέμου χατασχοπεῖν τὴν σύνταξίν cov καὶ ἑπιτη- 

δεύεσϑαι χατ᾽ αὐτῆς. 
E , ^ p. 3. » 7 E n - x S E μὰ 

13. εἰ δὲ πεζικὸς oDx ἔστι στρατύς, ὀφρείλεις ποιεῖν τοὺς παῖδας τῶν στρατιωτῶν 



11. 
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τιωτῶν καταλιμσάνειν» ὁιανεμηξησομένους δε ὅλου τοῦ γοσσάτου, 

ὡς ἀπλικεύειν ἕκαστον περὶ τὴν ἔσω τάφρον ueri ὅπλων, εἴτε 

τοξεύειν δύνανται ἢ ἀκοντίζειν, εἴτε σρενδογνᾶν, καὶ ἔν βάνδον μετ᾿ 

αὐτῶν ὀφγεῖλον σκουλκεύειν καὶ τὰς πύρτας τοῦ γοσσάτου γυλάτ- 

τειν χαὶ ἄρχοντα χρήσιμον τοῦ ὅλου φγοσσάτοι. καὶ μηϑέποτε 

τοὔῦλδον ἐπὶ παρατάξεως φέρειν" xal γὰρ ἕτοιμον τοῖς ἐχξδροὶς 

CONSTITUTIO XIV. 

τῶν στρατιῳτῶν ἤτοι τοὺς δουλεύίογτας αὐτοῖς κατα- 
λίμτταγε, ὥστε διαμερίζεσξαι δι᾿ ὅλου τοῦ fr τῷ φὸσ- 
σάτῳ ἀπλίχτου ἕχαστον περὶ τὴν ἔσω τράφον μιετεὶ 
ὕσπλων, εἴτε τοξεύειν» διίγαγται, εἴτε ἀχογτίζειν, εἴτε 

σφεγδονᾶν, ἀλλὰ xai ἕν βάγδον uer! αὐτῶν, τὸ ὀφεῖλον 
GiyAeUtur xal τὰς πόρτας τοῦ φοσσάτου φυλάττει» 
ἤγου» τοῦ περιρραγμέγου «ἀπλίκτου, καὶ ἄρχοντα δὲ 
χρήσιμον τοῦ ὅλου τοιούτου φοσσάτου. 

14. )ηδέποτε τοὔλδον ἐπὶ παρατάξεως περίφερε, εἰ 

4715--- 4716. καταλιμπάνειν P,E || 4716. τοῦ omm. P,E || 4716- -4717. ἐν 

τῷ ἁπλήκτου φοσσάτω A, ἐν τῷ ἀπλήκτω qoócárov P,E; in E y060árov eadem 

m. ex φοσσάτω correxit || 4717—4718. Pro ἕχαστον ..... ὅπλων AP,.E habent: 

περὶ τὸ ἔσωϑεν μέρος τῆς σούδας ἕκαστον μετὰ τῶν ἐπιτηδείων ὅπλων || 4717. 

ef. Dieterich p. 111. || 4718. δύναται A P,E || 4719. τὸ omm. P,E || 

4721. Verba ἤγουν ..... ἀπλίκτου omm, A P,E || περιφ ραγμένου M. et Meursii 

codex (cf. Psaltes p. 207.), περιπεφραγμενου Ἃ || 4722. τούτου P,E || 4723. 

4» δέποτε W. : 

τράγον 

τοὺς δουλεύοντας αὐτοῖς, ἵνα ἕχαστος ἐπαίρῃ ἄρματα, οἷα δύναται, εἴτε τοξάρια, εἴτε 

ῥιπτάρεα, εἴτε σιενδόβολα, καὶ διαμερίξζωνται εἰς ὕλην τὴν σοῦδαν τοῦ ἀπλήχτου εἰς τὸ 

ἔσω μέρος τοῦ ὀρύγματος. ἀφόριζε δὲ καὶ βάνδον ἕν μετὰ τούτων, τὸ ὀφεῖλον βϑιχλίζειν 

xci φυλάττειν τὰς πύλας τοῦ ἀπλήκχτου, καὶ καταλέμπανε καὶ ἄρχοντα χρήσιμον εἰς αὐτό, 

14. τοῦλδον, ἂν δύνασαι, μηδέποτε ἔχε ἐπὶ παρατάξεως. καὶ γάρ, ἂν εὑρεϑῇ εἰς 
y ἢ. ήλ, )» ὃ " 3 ^ Π ν 2 , 

πόλεμον, εὐχόλως «ρπάςζουσεν CÜUTO OL ἔχύὥροι. 

2089. ἅρματα C || 2090. σφενδοβόλα C. 

4115 

d-— 720 

2090 
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θρῶμα qérerau, ἑαν ἕν udym αἀκολουξῃ. εἶ μέντοι, ὡς εἰκός, ἕν τῷ 

ὁδοιπορεῖν ἀδοκήτως ἐπέλευσις παρ᾿ ἐχξιρῶν γένηται καὶ οὐ γξάζει 

ἀπλικεῦσαι καί, ὡς εἴρηται, ἀσραλίσασξσααι τὸ τοὔλδον, τότε γέρειν 

* aorO χαὶ γατιὰ τοῦ δεξιοῦ ὠέρους ἔκ πλαγίου τῆς δευτέρας τάξεως 

τάσσειν χαὶ ἕν ἢ δεύτερον θάτδον ἐκ τῶν περισσῶν εἷς ταραρυλακὴν 
ἀγορίζειν. 

10. Χρή, far uu ἔτυχον, ὡς εἴρηται, προαποξέμενοι χόρτον, 

CONSTITUTIO XIV. 

Ovr«TOY ἔστι. xai ydo ἕτοιμον} τοῖς ἐχξροῖς Dou 
" UN 5 - 

γίνεται, €XT ὃν uy) EUQEST. 
- 342 * , 5 E - b] 

15. E«v μέντοι, ὡς εἰχός, ὁδοιποροῦγτος σοῦ, ἀδο- 
5 LE - 5 - - , P] 

χήτως “ἑπέλευσις παρὰ τῶν ἐχπρῶν γέγηται xci oU 
ἘΣ ΕΣ Sue MERI) * ONUS ME ἘΣ Y dose dr | 

φεάζης «nAxevomt xol ἀσφαλίσασξαι TO TOUAO0T, τότε 
AE 5 - ^ t - / 5 ^ - 

Φέρε αὐτὸ χατὰ. TOU δεξιοῦ μέρους ἔχ πλαγίου τῆς 
Y , € 3 3 - , - [4] » N 

δευτέρας παρατάξεως xal exci τάσσε καὶ £r ἢ δεύτε- 
/ 2 - - ) 1 2] - 

gor g«rÓov tx TOT περισσῶν εἰς παραφυλαχὴν αὐτοῦ 
2 EE “ 

ἀφόριζε. 
Ex TUA PN / y 16. Ea?.0& μὴ ἔτυχον, og εἴρηται, προαττοξέμεγοι 

4724. ἐστιν ἃ P,E, ἐστιν W || 4726. σου ἍΑ Ῥ ΕΠ|] 4726— 4727. ἀπροσ- 

δοκήτως AE, ἀπροσδόκητος P, || 4128. ἁπληχεῦσαι A, ἀπληκεῦσαι ἘΠ || ἀσφα- 

λίζεσϑαι Meursii codex || τὸν A || 4729. αὐτὸν AP,E || 4788. ἔτυχον óc 

εἴρηται omm. AP,E || προαπέϑεντο A, προαπευϑέντα B, προαπεύϑεντες P, 

: 
l5. ἂν δὲ τυχὸν περιπατοῦντος σοῦ ἐπέλθωσιν ἀνελπίστως ot ἐχϑροὶ καὶ οὐ συμῳφϑά- 

veg ἅπληκεῦσαε χαὶ ποιῆσαι ἀσφάλειαν εἰς τὸ τοῦλδον, τότε φέρον χαὶ στῆσον αὐτὸ εἰς 

τὸ δεξιὸν μέρος εἰς πλάγιον τῆς δευτέρας παραταγῆς καὶ ἀφόρισον εἰς φύλαξιν αὐτοῦ ἕν 

ἢ δύο βάνδα, ἐξ ὧν ἔχεις χατὰ περίσσειαν. 

16. εἰ δὲ οὗ προαπέϑηκαν χόρτον, ἁρμόζει χαὶ εἰς αὐτὴν τὴν ἡμέραν τοῦ πολέμου, 

2085. -ros gov C || 2096. φέρον] cf. ἀφόριζον 1072. 

[p. 183. 

106. 

M.] 
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x&r £r αὐτῇ τῇ τοῦ πολέμου ἡμέρᾳ τῶν νεωτέρων ἤτοι (ἀλλω")" 
ὑπλιτῶν ἑπὶ τὴν παράταξιν κινούντων τοὺς πάλλικας περὶ τὸ αὐγος 

ἕξέρχεοξαι ᾿χατὰ τοῦ “μέρους τοῦ νώτου τῆς παρατάξεως ἤτοι τοῦ 

γυσσάτου μετ᾽ ὀλίγων σχουλκατώρων, τῶν ἕν τῷ γυσσάτῳ κατα- 

λεμπανομένων, καὶ χύρτον Orr yeu τὸν ἀρχούντα, ἐν ὅσῳ ὁ πόλε- 

uoc γίνηται. δοδῆναι δὲ ᾿βθάνδα" τοῖς πάλλιξιν χαὶ σημείου ἕν 

T 1 t 

| Of. Hesych. ἕτερον" ἄλλον ἢ ἀλλοῖον ἢ ἕν τῶν δυοῖν ἢ ἀριστερόν, νέον, δεύτερον, Kurtz p. 69. — 

' σημεῖα Hec. Ambros. 

CONSTITUTIO XIV. ; 

χόρτον, καὶ cr αὐτῇ τῇ τοῦ πολέμου ἡμέρᾳ, τῶν 
ἄλλων ὁπλιτῶν ἐπὶ τὴν παράταξιν» χιγούντων, ταὶ πιαλλι- 
κάρια TOT στρατιωτῶν xal TOY ἀρχόντων ἵγα ἐξέρχωγται 
εἰς τὸ μέρος τὸ ὑπίσω τῆς παρατάξεως τοῦ ὅλου στρατοῦ 
uer. ὀλίγων ϑι)λατώρω» Ex τοῦ τῆς παρατάξεως μέρους 
xaTaAuuarouéror xoi συγάξωσι τὸν ἀρχούγτα χόρτον, 
ér ὥσῳ ὁ πόλεμος || γίγεται. τοῖς δὲ χορτολογοῦσι» ὁρί- 
σεις δοξῆγαι βάγδα χαὶ σημειώσεις δ᾽ ὑψηλοτέροις 

4185--- 4786. 1. π.] οἱ ὑπηρέται AP,E || 4786. καὶ τῶν iteratur in E || 

ἐξέρχονται P, || 4737. εἰς τὸ ὀπίσω μέρος AP,E [|| τοῦ ὅλου στρατοῦ omm. 

AP,E || 4738. μετὰ AP,E || βιγλατόρων MW || 4738 —4739. Pro ἐκ τοῦ... 

. καὶ AP,E habent: οἵτινες πρὸς τὸ μέρος τῆς παρατάξεως στήσονται Ριγλεύ- 

ovreg, οἱ δὲ || 4739. συνάξωσι ego, συγνάξουσι AE, συναύξουσι P, συνάγουσι 

M'W || 4740. $ incipit in W || 4741. σημεῖα τινὰ AP, E. 

; e , " x * , e E , : 
ἀφ᾽ ἧς ἀπουκινησουσεν ot στρατιῶται ποὺς τὴν παραταγὴν, νὰ ἐχβαίνωσι τὰ παλλιχάρια 

᾿ : "ΑΥ̓ΤῸΣ y : E s BU us τῶν στρατιωτῶν χαὶ ἀρχόντων εἰς τὸ μέρος τῆς παραταγῆς τοῦ ὅλου στρατοῦ, ἵνα δὲ 
3 4 - - - M 44 ἡ ' " * ὥπομένωσε μετ᾽ αὐτῶν ix τῆς παραταγῆς χαὶ βιγλάτορες ὀλέγοι καὶ οὕτως ἵνα συνάγωσι 

^ - , eo e ; T t "ὦ 
τὰ ἀρκοῦντα χορτάρια, ὕσας ὥρας ὁ πόλεμος γένεται. πρόσταξον δέ, ἵνα στα δῶσι βϑάνδα 

εἰς ὑιμηλοτέρους xci διαφόρους τόπους διὰ τοὺς χορτολογοῦντας καὶ ἵνα γένωνται καὶ 

2100, παλικάρια sic et infra, cf, 020. 

1135 

4740 

: LUE 
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ὑψηλοτέροις καὶ διαφόροις τύποις καξισταιμένου, ὥστε ἑγαντίου 

τινὸς συμβαίνοντος ἕν τοσούτῳ, κακηοιῦ γιγνομένου ἢ τούβας βαλλο- 

μένης, τοῦτ᾽ ἔστι τὸ ἀγακλητικὸν σημαινούσης, ἀταχωρεῖν αὐτοὺς 

δρόμῳ, ὡς δίτανται, καὶ ἐπὶ τὸ δοσσάώτον σώξεοδαι, ἵνα μὴ ἕξω 

ἁποκλεισξδῶσιν. τοῦτο δὲ ἀναγκαῖόν ἔστι γίνεσξδαι διὰ τὸ ἄδηλον 

τῆς ἐχθάσεως. ἑσν γὰρ ἑγαντίως ἐξέλξδη τὸ πράγμα, δαπάνην ἔχον- 

rec χαὶ ἑαυτῶν xai τῶν ἀλόγων οἱ στρατιῶται, ἕν αὐτοῖς γίνεται 

βουλομένοις ἢ μεῖναι ἢ ἀταμαχήσασξαι ἢ εὐδέως ἀναχωρῆσαι 

CONSTITUTIO XIV. 

τόποις καὶ διαφόροις, ὥστε ἐγαγτίου τινὸς συμιβαίγογτος 

τὸ αἀγτακλητικὸν ἠχεῖ; πρὸς συγήδπειαν, καὶ τότε ἀτα- 

χωρεῖ» αὐτοὺς δρομαίως xal ἐπὶ τὸ ροσσάτον σώζεσξαι, 
(ra μὴ ἔξω ἀποκχλεισξώσι». τοῦτο δὲ ἀγαγκαῖόν ἔστι 
γίγεσξαι διὰ τὸ ἄδηλον τῆς ἐχβάσεως. ξὰν γὰρ eravviac 
ἐξέλξῃ τὸ πράγμα, δαπάνη» ἔχοντες xoi ἑαυτῶν καὶ 
τῶν ἀλόγων οἱ στρατιῶται, ταχέως ἑαιτοὺς πρὸς τὰ 

ἀγαμάχεσξαι αἀγαχαλούγται ἤγουν» xol πάλι: πολε- 
/ 32 - - , - 3 , 

μῆσαι XOÀ γικῆσαι ἡ, εἰ U)) TOUTO, εὐδέως «YO OQI- 

4743. ἀνακλιτικὸν E|| πρὸς συνήϑειαν omm. AP, E, ἠχεῖν MW || xai omm. 

MW || 4744. δρομαίους P, || φοσσᾶτον P, || σῴζεσθαι P, σῳζεσϑαι E || 4745. 

-σι P,E || -eior ἐστὶ MP,E, -αἴον ἐστὶν W || 4746. γίνεσθαι || ἐκβάσεως] 

A P, E addunt τοῦ πολέμου || 4748. ἑαυτοὺς Meursii codex, A P, E, αὐτοὺς MW || 

4749. ἀναμαχέσασϑαι A, ἀνακαλέσασϑαι P,E || 4750. εἴ xai P, E. 

V ^ » τὰς j , —- ^oc ^ ^ a ^ 

σημάδιά τινα, ὕπως, ἂν GvuÜOr τι ἐναντίον £z TOU πολέμου εἰς τὸν στρατὸν χαὶ ϑώσει τὸ 
? , 125-9. b Ν i 

2 * ^ , zu ^ C 

ἄἀναχλητιχὸν ϑούχινον, ὡς ἔγουσιν coc, παο᾿ αὐτὰ ἵνα ἄναχωρῶσι μετὰ Ooóuov τὰ 
) ί b 5 b 7) Li πο τῆς i N d 

χορτολογοῦντα παλλιχάρια καὶ ἀποσῴζωνται εἰς τὸ ἄπληκτον πρὺς τὸ μὴ ἀποχλεισϑῆναι 
^ ἮΝ S - 4; t Ὁ ^ ^ -1 

αὐτὰ ἔξω. τὸ δὲ τοιοῦτον rooroAóytov ἐξ ἀναγχαίοι ἐστίν, ἵνα γένηται, διὰ τὸ εἶναι 5 CX 3 4 , 4 4 , 

ἄδηλον, πῶς ἀποβήσεται ὁ πύλειιος. χαὶ γάο, ἂν γένηται δυστυχία, ἔχοντες oL στρατιῶται 

τροφὴν xci εἰς ξαυτοὺς χαὶ εἰς τοὺς ἵππους, ταχέως πάλιν προϑυδοποιοῦνται xc 
V , * ^ ^ —- *^ - J L2 ΄ ^ , 

διεγείρονται πρὸς τὸ πολεμῆσαι πάλιν χαὶ νιχῆσαι" εἰ, δὲ τοῦτο o? ποιήσουσιν, ἀλλὰ τέως, 

2105. σημάδια τινὰ C || δώσει C; cf. 1913. }} 2106. παραυτὰ C || 2107. ἀποσώξωνται C; cf. vs. 222. 

18* 



[». 184. M.] 

fel. 39 

140 2x 

^ /x “ L| Ὕ y , - εἰ » - , 

μετα τάξεως ἔτι δὲ ἕν δυνάμει τῶν ἵππων αὐτῶν εὑρισκομένων, πρὶν 

] τά τὲ τῶν (rcQos0r δρονγήμιατα πλέον x«raa O00 αἵ rE τῶν 
τ' ΣΌΣ A JR JW. : : f , ἧς , ἵππων. δυνάμεις, ὑπερ, ἕαν wj ἔστιν [καὶ] ἕν ἑτοίμῳ ἡ δαττάνη, * yeréo- 
Q, Jb 1s loDdrle anos Esa: YN RT ( ὑναταὶ). μετα ἧτταν οὐδεὶς Σιαρρεῖ ἐξέρχεσξιαι εἷς συλλογὴν 

/ ' C n . , 36 ΄ - 

yogrov xai oi ἵπποι λιμώττοντες GZvular τοῖς στρατιώταις παρι- 
ΒΕ 4 / 3 , - 2 / χουσι καὶ βουλὴ" πρὸς συμγρέρον ovx ἔστι γενέσξδιαι τῆς τὲ ἐνδείας 

ἢ P ZU Y ILE UREUETS Y RN NDS καὶ τοῦ φόβου βιαζομένων αὐτὴν. ἀλλὰ Yon πάντως καὶ τὴν τῶν 
a 7 » ᾿ ^e - » , c 4 ^ «Loyer. usorQofur προυαπυτίπεσδαι μιᾶς | δευτέρας μέρας, ἢ 

CONSTITUTIO XIV. 

GovOtr μετὰ τάξεως ἔτι ἐν δυγάμει τῶν ἵπιῷν αὐτῶν 
εὑρισχομέγων, πρὶ» ἢ τά τὲ TOY ἀγξρώτποων φρογήματα 
ἐπὶ πλέογῦ χαταπέσωσι χαὶ αἱ τῶν ἵππων δυγάμιεις, 

ὕπερ γεγέσξαι δίγταται, ξὰλ «ἡ ἔστι» 6r ἑτοίμῳ ἡ 

δαπάνη. μετὰ γὰρ ἧτταν οὐδεὶς | Σαρρεῖ ἐξέρχεσξαι εἰς 
συλλογὴν χόρτου χαὶ οἱ ἵπποι λιμιώττογτες ἀξυμίαν 
τοῖς στρατιώταις παρέχουσι καὶ ϑουλὴ» πρὸς συμφέρον 
οὐκ ἔστι γεγέσξαι τῆς ἐνδείας καὶ τοῦ φόβου θιαζο- 
uéror αὐτήν. ἀλλὰ χρὴ πάγτως χαὶ τὴ; τῶν ἀλόγοῶν 
ἀποτροφὴ» παρατίξεσξαι μιᾶς ἢ καὶ δευτέρας ἡμέρας, 

4751. -σι A P,E || 4758. ἐπιπλέον M, ἐπιπλεὸν W || 4154, ὕπερ εὐκόλως 

δύναται γίνεσϑαι A P,E || εἰ P,E || ἐστιν W, ἐστιν A, ἐστὶν P,E || 4755. 

inar M || 4757. παρέχουσιν W A || 4758. οὐκ ἐστὶ MAE, οὐκεέστιν W, 

οὐκ ἔτι P, || τῆς ἐνδείας] τοῦ λιμοῦ ATP, τοῦ λοιποῦ E || 4760. /j P, E. 

ὡς ἔτι εἰσὶν ἐν δυνάμει τὰ ἱππάρια αὐτῶν διὰ τὸ ἔχειν τροιρήν, ἄνα χωροῦσι μετὰ συντά-- 

ξεως πρὸ τοῦ χαταϑϑυμῆσάαιε ἐπὶ πλέον xci τοὺς ἐνϑοώπους xai τὰ ἱππάρια ἀδυνατῆσαι, 

ὅπερ γένεται, εἰ οὐχ ἔστιν ἐξ ἑτοίμου τροφή. dq? ob γὰρ τραπῇ | ὃ στρατός, dm τότε 

οὐδεὶς ϑαρρεῖ ἐξελϑεῖν εἰς χορτολόγιον χαὶ μὴ φαγόντα τὰ ἱππάρια ποιοῦσιν ἀϑυμίαν 

εἰς τοὺς στρατιώτας xci (βουλὴ) πρὸς τὸ συμφέρον οὐ δύναται γενέσϑαι" οἱ yàp λεμοὶ 

xci ὁ φόβος βεάζουσιν αὐτήν. ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ἄλογα πρέπει ἀποτιϑέναι τροφὴν Quiác) 

3113, καταραϑυμῆσαι C || ἐπιπλέον C || 2114. ἀφοῦ C || dmoróre C || 2115. qe c || 3116. 

217. Inserui. 

4155 

4160 
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- , » - . / - / 
ἀπαντᾷ xoi πλέον, x&v τάχα συμθῇ πλησίον τοῦ γοσσάτου εἶναι 

A 

τὰς βοσχᾶς. 
ni i V A € , - "€ - «i. 

11. Εἰ δὲ κατα τὴν πρώτην ᾿μέραν τῆς συμβολὴς τοῦ πολέμου 
Σ CUM - N / D E 

ἐγαντία ἔχβασις παρακολοὺξ Σήσει, ἡμῖν» (£v. παντοίως «πρόσρορον 
3 3 , N N ) Y € ΄ 2! N 

καὶ ἀσύμφορον φαίνεται TO κατὰ τὰς αὐτὰς ἡμέρας ἤτοι TO) 

αὐτὸν χρόνον πάλιν πρὸς δημόσιον πόλεμον ἐγχειρῆσαι τυὺς Éx , 
A € Q. uU 2} D ͵ - i - 

παρατάξεως ἡττηδέντας. διὸ οὐδὲ συμβουλεύομεν TQ στρατηγῷ 

πρὸς τοῦτο ἐπιτηδεύειν. πᾶσιν» γὰρ ὡς ἐπίπαν δυσχερὲς ἔστι τοῦτο 

CONSTITUTIO XIV. 

εἰ δυγατὸν x«l πλέον, μάλιστα, 6Qy χαὶ πλησίον τοῦ 

pooo«rov εἰσὶν αἱ ϑοσχαί. 
11. Et δὲ κατὰ τὴ» πρώτῃ» ἡμέραν τῆς συμιβολῆς τοῦ 

πολέμου ἐγαγτία ἔχβασις παρακολουπησῇῃ (0 μὴ γένοιτο), 
jur uev παντοίως ἀπρόσφορον καὶ ἀσύμφορον pairerau 
τὸ κατὰ τὰς αὐτὰς ἡμέρας ἤγουν κατὰ τὸν αὐτὸν 
καιρὸν πάλι» πρὸς δημόσιο» πόλεμον ἐγχειρῆσαι τοὺς 
€x παρατάξεως ἡττηξέντας. διὸ οὐδὲ συμβουλεύσο μέν 
σοι, ὦ στρατηγέ, πρὸς τοῦτο ἐπιτηδεύειν». πᾶσι γὰρ 

4161. εἰ P,E || μάλιστα] cf. Πετράρης ᾿Επίτομον λεξικὸν τῆς γεοελλη-- 

γικῆς καὶ τῆς γερμανικῆς γλώσσης. Πρῶτον μέρος. ("Er Αειψίᾳ 1897) s. v.|| 

4764. ἐν. ἔχ. παρ] ἐναντίον τί συμβῆ ΑΙ Εἰ || 0 μὴ γένοιτο omm, AP,E || 

4765. μὲν] δὲ P,E || παντελῶς APP,E || ἀπρόσφορον xai omm. Α Ῥ' Εἰ || 4768. 

post ix inserunt τῆς M. W || διὸ M || συμβουλευομεν W. 

ἢ «ci δύο ἡμερῶν, εἰ δυνατὸν δὲ xci πλέον, ἐξαιρέτως, εἴπερ αἱ βοσχαὶ πλησίον τοῦ 

ἅπλήκτου. 
17. & δὲ εἰς τὴν πρώτην ἡμέραν τῆς συμβολῆς τοῦ πολέμου γένηται τὸ τέλος 

αὐτοῦ, πρὸς ἡμᾶς ἐναντίον ἡμῖν καὶ ἀσύμφορον φαίνεται τὸ εἰς αὐτὰς τὰς ἡμέρας 

ποιῆσαι πάλιν δημόσιον πόλεμον τοὺς τραπέντας ἀπὸ δη[!μοσέου πολέμου. διὰ τοῦτο 

οὐδὲ συμβουλεύομέν σοι, στρατηγέ, ἵνα, ἀφ᾽. ἧς γένηται τροπὴ εἰς τὸν ἡμέτερον στρατόν, 

ἐπιτηδεύσῃης πάλιν πρὸς τὸ πολεμῆσαι. τοῦτο γὰρ εἰς πάντας δύσχολόν ἔστι χαὶ πολὺ 

2122—2123. τούτου δὲ C. 

d 

ce. 1313. 1314. 

Lami. 



καὶ οὐδεὶς εἴωξεν εὐξέως (ἀπὸ) τὰς ἥττας ἀταμάχεσξαι, πλὴν 
τῶν Σχυξικῶν, κατεξαίρετον δὲ “ ωμαίοις ἀνοίκειον. ὡς, εἰ γὰρ 

καὶ σβράλμα παρακολουξήσει καὶ ἕλπίσει ὁ στρατηγὸς τοῦτο διὰ 

τῆς δευτέρας μάχης διορξδούοξαι, οὐκ ἔστιν ἱκανὸν τὸ πλῆξος 

τὴν αἰτέαν διαγινώσκον τοῦ προαιρέσει εἷς δημοσίαν μάχην εὐξέως 

ἐλξδεῖν, ὡς γὰρ ἐκ δείας ψήγου οὕτως τὸ ἀποτέλεσμα δεχόμενον 

CONSTITUTIO XIV. 

πάντοτε δυσχερές ἔστι τοῦτο καὶ οὐδεὶς closer εὐξέως 

ἀπὸ τὰς ἥττας ἀγαιιάχεσξαι" σπάνιον γὰρ τοῦτο χαὶ 
JP'ouaioi; ἀγοίχειο». ὥστε, εἰ xo σβάλμα παρακολου- 
Ξήσει καὶ ἐλπίσει ὃ στρατηγὸς τοῦτο διὰ τῆς δευτέρας 
“μάχης διορξούῦσξαι, οὐκ ἔστιν ἱκαγὸν τὸ πλῆξος τὴν 
αἰτίαν διαγιγῶσχον (roc) προαιρέσει εἰς δημοσίαν, ut χη» 
εὐπέως ἐλδπεῖν. ὡς γὰρ ex Sela ψήγου οὐ TOC τὸ ἀποτέ- 

λεσιια δεχόμενον er πάσῃ δειλίᾳ γίγνεται. 

4710. πάντοτε om. A || -ἐς ἐστιν W, -éc ἐστὶ AP,E || 4771. ἀπὸ] cf. 

vs, 2542,; omm. P, E || ἧττας W E || 4771—4772. Pro ózárior ..... ἀνοίκειον 

A P,E τοῦτο δὲ ὑῥωμαίοις ὡς ἐπὶ (ἐπὶ ῬῚ) τὸ πλεῖστον ἀνοίκειον habent || 4772. 

σφαλματὰα W, σφάλματα P,E || 4714. οὐκεστιν W, οὐκ ἐστὶν M AP, E || 4775. 

διαγινῶσκον ego, διαγιγνώσκον MW, γινῶσκον A, γιγνώσκων P,E || 4775. τοῦ 

inserui || (fe προαιρέσει A P,E || 4776. ἐλϑεῖν)] στῆναι AP, E || 4777. ev πᾶσι 

MW, πᾶσι P, E. 

ἀραιὰ γένεται, ἵνα οἱ τραπέντες νιχήσωσε παρ᾽ αὐτὰ πάλιν Hg τὰς αὐτὰς ἡμέρας, ἀλλὰ 

x«i κατὰ τοὺς ᾿ ωμαίους τοῦτο ἀνοίχειόν ἐστιν, ὥστε xai σιράλμα ἂν γένηταε εἰς τὸν 

πόλεμον χαὶ ἐλπίσῃ Ó στρατηγός, ἵνα εἰς τὸν δεύτερον πόλεμον διορϑώσηται αὐτὸ xci 

πάδϑῃ καὶ ὃ στρατὸς τὸ σφάλμα, ὅμως οὐχ ἔρχονται πάλιν μετὰ προαιρέσεως εἰς τὸν 
πόλεμον τὸν δημόσιον, τὴν γὰρ πρώτην τροπὴν οὔτε λογίζονται, οὔτε ἐκ τοῦ rob 

ἐγένετο εἰς αὐτούς. ἐκ τούτου ἐμβαίνει εἰς αὐτοὺς πᾶσα δειλία. 

2125. ἀραιὰ — navi; 

4710 

4715 

[c m 
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2. , : ὃ ÀL em Ó iJ Y » : , : X - ^ : : , ἢ Y » ip 

ἕν πάσῃ δειλίᾳ. γίνεται. διὸ χρὶ ἀνάγκης καὶ περιστάσεως χωρὶς 
V , [- i y , i i] 2 A € , 

μετα δημοσίαν ἧτταν uj ἐπιτηδεῦει κατά τὰς αὐτάς ἡμέρας 
e LESE e. 3e «y / " ) , 

γανερὼῶς συμβάλλει» fx παρατάξεως, ἀλλὰ ÓOÀQ καὶ ἀπάτῃ σπου- 
y - - ^ M *, - 

δάξει» καιροσκοποῦντα αἱρνιδιάζειν καὶ τὸ λεγόμενον γυγομαχεῖν, 
, τ 2 ΄ - Y X , M , € ^ 

μέχρις οὐ ἕν λήξῃ τῆς δειλίας ἐκείνης * γενόμενος 0 orQaTOC σ΄άλιν 
T eo 2 e A A: : x ἘΣ το a E QU i, Hte DIG ἀναρρωσξῇ. εἰ μέντοι καὶ ὁ στρατὸς πρόξυμος εὐὑρεδῇ xoi ὁ 

V , - η PES » 24 / / e 

στρατηγὸς δοκιμάσει τοῦ πάλιν» συμιβάλαι δὲ εὐλόγους αἰτίας, ἃς 
, 495. ) n - N 

γράρειν πολλὰς ἐπισυμιβαινούσας οὐκ ἔστι ῥάδιοι, δεῖ τὴ» πρόμαχον 

CONSTITUTIO XIV. 

18. Διὸ χρή σὲ ἀγάγκης xoi περιστάσεως χωρὶς μὴ 
ἐπιτηδεύει»" (χατὰ τὰς αὐτὰς ἡμέρας) φαγερὼς συμθάλ- 
λεῖν μάχην μετὰ Onuoo(«r ἡτταῦ διὰ παρατάξεως, 
ἀλλὰ δόλῳ xc ἀπάτῃ, σπούδαζε χαιροσχοςτῶν, Uto 
αἰφριδιάσῃς x«i TO δὴ λεγόμενον pro ot y nons; ἕως 
Q- εἰς Arr τῆς δειλίας ἐχείγης yeróuerog ὃ στρατὸς 
Ξαρρήση τοῦ πάλι» ποιήσασξαι συμβολὴν δι᾿ εὐλόγους 

2 , D 2 do CV 5 fiv 2 

5 αἰτίας πολλάκις ἐπισυμβαιγόυσας, ἃς ἄρτι γράφει» οὐχ 
» LN AUC 
6OTUiY GUXOZAOT. 

4118. di M, O0 A || χωρὶς ἀνάγκης καὶ περιστάσεως χωρὶς A, χωρὶς 

ἀνάγκης καὶ περιστάσεως P,E || 4780. ἥτταν Mb || 4781. ἐπιτηρῶν (ἐπιτηρεῖν 

P,E) τὸν χαιρὸν AP,E || 4782. δὴ om. E || In cod. A φυγομαχήσης ἢ e 

eorr. || 3783. δουλείας E || 4784. In ϑαρρήση ἢ e corr. in A || συμβολὴν 

AP,E et Meursii codex, συλλογὴν MW; ef. Rec. Const. XIV. 53. || 4785. 

ἀντιγράφειν MW || 4785 4786. οὐκέστιν W, οὐκ ἐστὶν MA P,E. 

18. διὰ τοῦτο σπουδάζειν χρή, ἵνα dq? ob γένηται δημοσία τροπή, μὴ ἐπιτηδεύσῃς 

χωρὶς ἀνάγκης x«i περιστάσεως ποιῆσαι. παρ᾽ αὐτὰ δημόσιον πόλεμον, ἀλλὰ μᾶλλον trc 

καιροσχοπῇς καὶ σπουδάζῃς, ὅπως μετὰ δόλου χαὶ ἀπάτης αἰφνιδιάσῃς καὶ φυγοια χήσῃς 

τὸ λεγόμενον, ἕως σὺ ἐχβῇ ἣ δειλία ἐκείνη ἀπὸ τοῦ στρατοῦ xci ϑαρρήσει πάλιν πρὸς τὸ 

ποιῆσαι συμβολὴν πολέμου δι᾽ αἰτίας τινάς, αἵτενες πολλάχις εὐλόγως συμβαίνουσι, πλὴν 

γράφειν αὐτὰς obx ἔστιν εὔχολον. 

2131. ἀφοῦ C || 2132. παραυτὰ C. 

[p. 185. M.] 
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30. 
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τάξιν ὡς κατάκρου octigar εἷς θευτέραν ποιεῖν χαὶ τὴν δευτέραν 

εἰς πρόμαχον μετὰ τῶν ἐπιλέκτων ταγμάτων τῶν ἐν τῇ πρώτῃ" xa 
ἑαυτὴν γὰρ ὡς μικροτέρα οὐκ ἐπαρκεῖ. ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐμβραδύνειν δεῖ 
ἀσκύτπως ἐπὶ ταῖς ἐναντίαις ἐκβάσεσι τοῦ πολέμου, εἶ μή που ἐλεὶς 

συμμαχίας ἢ ἕτερος τρύπος θοηξείας προσδοκάται ἢ, ὡς εἶκός, 

πρότασις βαστάζουσα παρὰ τῶν ἐχξρῶν γίνεται, ἥνπερ ἀναγκαῖον 
1 * "ἃ / 2452 2*7 , GM ] , ΕἸ 

“ἢ πουβλικίζειν προχείρως, αλλ ἰδίᾳ ταύτην “ανϑδάγειν. καί, εἰ 

CONSTITUTIO XIV. 

19. βὰν δὲ καὶ ἅπαξ Ξαρρήσης συμβαλεῖν μετὰ τὴν 
«ἀποβολὴν τῆς δειλίας, δεῖ τὴ» πρόμαχον τάξι» ὡς κατα- 

χρουσξεῖσαν εἰς δευτέραν τάξι» ποιεῖν χαὶ τὴ» δευτέραν 

εἰς πρόμαχον μετὰ TOY ἐπιλέκτον ταγμάτων TOY ἕν 
τῇ πρώτῃ" μικροτέρα γὰρ οὖσα τῆς πρώτης καξ᾽ ἑαυτὴν 
οὐχ ἐπαρκεῖ. 

20. 424^ οὐδὲ ἐμβραδύγει» δεῖ ἀσχύπως ἐπὶ ταῖς 
ἐγαγτίαις ἐχβάσεσι TOÜ πολέμου, εἰ μή. που ἐλπὶς 

συμμαχίας ἢ ἕτερος τρόπος ϑοηξείας προσδοκᾶται ἤ, 
ὡς εἰκός, ἀπόκρισις παρὰ τῶν ἐχξρῶν γίγνεται, ἥνπερ 
ἀγα) “χαῖον μὴ πουβλικίζει» προχείρως, ἀλλ᾽ ἰδίᾳ ταύτην 

4787. συμβάλλειν Meursii codex et A || 4787—4788. μ. τ. ἀπ.) μετὰ 

τοῦ (τὸ P, E) ἀποιϑαλέσϑαι A P, E || 4788. τὴν δειλίαν A P, E || 4795. τόπος P,E || 
4797. δημοσιεύειν AP,E [| εὐϑέως A, εὐϑὺς P,E || ἀλλ᾽ Meursii codex, et. 

omissis verbis δὴ ..... καὶ AP,E; ἀλλὰ MW || ἰδίᾳ Scheffer p. 464; ἢ δεῖ 
Meursii codex, δὴ M W. 

19. ἂν δέ, ἀφ᾽ ob ἐχβῇ ἡ δειλία ix τοῦ στρατοῦ καὶ ϑαρρήσει, ἵνα ποιήσῃς μίαν 

πόλεμον, ἁρμόζει, ἵνα τὴν μὲν πρώτην παραταγὴν ὡς χαταχρουσϑεῖσαν ποιήσῃς δευτέραν, 

τὴν δὲ δευτέραν πρώτην, πλήν, ἵνα ἔχῃ καὶ τὰ ἐπίλεχτα τάγματα, ἅπερ ἦσαν εἰς τὴν 

πρώτην, ἐπειδὴ μικοροτέρα ἐστὶν ἡ δευτέρα παρὰ τὴν πρώτην xci μόνη οὐχ dox. 

20. ὅτε δὲ γένηται τροπὴ εἰς τὸν στρατόν σου, οὐδὲ ἐμβραδύνειν ὀφείλεις ἀσπόπως 

εἰς τὸν τόπον ἐχεῖνον, εἰ ἄρα οὐχ ἐλπίζεις ποϑὲν συμμαχίαν ἢ βοήϑειάν τινα ἢ οὗ 

γίνεται | ἀπόχρισις τῶν ἐχϑρῶν" τὴν δὲ τοιαύτην ἀπόχρισεν μὴ ποιῇς εὐκόλως «φανερὰν 

2197. μίαν) v. Soph.? p. 427 || 2142. -αν τινὰ C. 

4190 

4195 
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M ) ΄ 3 ^ M / 

μὲν οὐκ ÉrQ! ἔστι καὶ τὸ προτεινόμενον παρευδὺ γίνεσδιαι δύναται, 
M » η 9 δη η " » ^ ? - ud » N 

μὴ αγαβόλλεσξαι, ἀλλὰ πράττειν αὐτὸ ἀσφαλῶς δι᾿ ὀψίδων ἢ 
Ἢ , j δὲ ἃ λαθές ἃ ; ) M PET ; ) β ὁρκωῶν. εἰ δὲ ἐπιθλαβές ἔστιν καὶ δι ὑπέρξεσίν τινος καὶ χαύγωσιν 

ms 26 ὦ ͵ N25 / * - 

τοῦ ὄχλου λέγεται, τὰ ἕναντία γημέζειν», σχληρύτερα τῶν προτει- 
, e - ἊΣ , - , - € L] 

γομέγων, ἵνα τῇ ἀτταγορεύσει τῶν προτειγομένων μιἄλλον ὁ στρατὸς 
' ) Vc 1 / ) - eyed ? 5 " " Ξ E 2) 

πρὸς ὁργὴν» διανιστάμενος τῇ ἀνάγκῃ ἰσχυροτέρως τοῖς ἐχξροῖς 
b - , - 2 , e N 

ἀντιχαταστῇ καὶ ἔτι πειδήγιος τῷ ἄρχοντι γένηται. ὅσον γάρ 

! Scheffer emendavit p. 464. 

CONSTITUTIO XIV. 

μαγϑάγειν. καί, ear τὸ προτειγόμεγον παρευδξπὺ γίγνεσθαι 
δύγαται, μὴ ἀγαβάλλεσξαι, ἀλλὰ πράττειν αὐτὸ &Ogi- 

- j 31 N € 2] Y 5 2 3) 

λῶς Ow ὀψίδων ἢ ὅρκων. εἰ δὲ ἐπιβλαβές ἔστιν καὶ 
δον ον Ὁ Ὲ c , S. I ^ LM M - » LA 

δι ὑστέρϑεοσί» τινος χαὶ χαύνωσιν τοῦ ὄχλου AÉytTOL, 

4805 

: 2145 

2150 

τὶ ἐγαγτία φηκείζει», σχληρότερα TOY προτειγομέγοων, 

ἵγα (τῇ ἀπαγορεύσει τῶν -τροτειγο(ἔγων) (ι(ἄλλον ó στρα- 
τὸς πρὸς ὀργὴ» διαγιστάμεγος τῇ ἀγάγκῃ ἰσχυροτέρως 
τοῖς ἐχξροῖς ἀγτιχαταστῇ καὶ ἔτι πειξήγιος τῷ ἄρχοντι 
γένηται. 000 γὰρ θραδυτὴς γίγνεται, τοσοῦτον οἱ ἥττη- 

4798. εἰ P,E || παρβευϑὺ W, παρευϑὺς AP,E || 4800. ὅρκου Meursii 

codex et AE, 0oxov P,||-sc '/. M, -εσεστιν W, -ἐς éoziv P,E || 4801. -ow 

τινὸς MWP,E || 4802. δὲῖ inserunt MW ante φημίζειν || 4803. Inserui || 
4805. ἔτι — μᾶλλον ; cf. etiam Blass- Debrunner* S 62.|| 4806. βραδύτης W A E. 

εἰς τὸ φοσσάτον, καί, ἂν ὑπάρχῃ δύναμις, ἵνα παρ᾽ αὐτὰ γένηται, ὅπερ ἔχουσι μηνύσαι 

oL ἐχϑροί, μὴ ἀναβάλλου, ἀλλὰ ποίησον αὐτὸ μετ᾽ ἀσφαλείας ἢ διὰ ὀψίδων ἢ δι᾿ ὅρκων. 

εἰ δ᾽ ἐστὶ πρὸς βλάβην χαὶ γένεται διὰ ὑπέρϑεσιν ἢ διὰ τὸ κατα χαυνωϑῆναι τὸν στρατόν, 

οὗ τὰ μηνυϑέντα σοι παρὰ τῶν ἐχϑρῶν, ἀλλὰ μᾶλλον (τὰ ἐναντία ἵνα λέγῃς) σχληρύτερα 

{τῶν μηνυϑέντωνν, ἵνα ix τούτου κινηϑῇ ὁ στρατὺς εἰς ὀργὴν κατ᾽ αὐτῶν καὶ ἄνελπις 

εἰς τὰ λεγόμενα προτεινύμενα ἀγωνίσηται ὑπὸ τῆς ἀνάγκης ἰσχυροτέρως πρὸς αὐτοὺς καὶ 

ὑπαχούῃ σοι πλέον ἀπὸ τότε. διὰ τοῦτο δὲ συμφέρει ἐμβραδύνειν εἰς τὸν πόλεμον ἐκεῖνον, 

dq' οὗ γένηται ἣ τροπή σου. x«i οἱ ἐχϑροὶ ἂν μηνύσωσέ rt καὶ δύναται γενέσϑαι, ἵνα 

2144, παραυτὰ C, παραύτικα v || μηνύσαι] cf. vs. 930. || 2147. 2148. Inserui || 2148—2149. ἄνελπεις 

εἷς ego, ἀνελπίσας C || 2149. προτεινόμενα ego, παρατασσόμενα C || 2150. ἀποτότε C || 2151. Loco verbi 

σου duae vel tres litterae non possunt legi in C || -σὺ zi C. 

19 
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[p. 186. M.] 
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ϑραδυτὴς γίνεται, τοσοῦτον οἱ ἡττηξέντες δειλύτεροι γίνονται χαὶ 
οἱ νικήσαιτες τολμηρότεροι. πρὶν ἢ οὐν εἰς τέλειον τὰ φρονήματα 
καταπέσωσι, δεῖ τὸν στρατηγὸν διά τὲ τῶν ἀρχόντων τῶν ταγμάτων 
καὶ (re)? δεκάρχων καὶ πειτάρχων προτρέψασξαι τὸν στρατὸν καὶ 
εἰπεῖν, ὡς οὐκ ἔστι καιρὸς δειλιάσαι, ἀλλ᾽ ὀργισξῆναι μάλλον 
κατὰ τῶν ÉySQ0r καὶ TC jeróusror παρά Tiror σγάλμα ἀνδρείως 

! Habet. Hec. Ambros. 

CONSTITUTIO XIV. 

Ξέγτες δειλότεροι γίγογται xoi οἱ γιχήσαγτες τολιιη- 
ρότεροι. 

21. | gir ἢ ovr εἰς τέλειον τὰ φρογηματα χατα- 
πέσωσι, χρή σὲ, ὦ στρατηγέ, διά τὲ TOY ἀρχόντων TOY 
ταγμάτων» χαὶ τῶν δεχάρχων xai πεγτάρχῶν προτρέ- 
ψασξαι τὸ; στρατὸν καὶ εἰπεῖγ, ὡς οὐχ ἔστι καιρὸς 

δειλιάσαι, ἀλλ᾽ ὁρμηξῆγαι μᾶλλοῦ χατὰὰ τῶν ἐχξρῶν 
καὶ τὸ γεγόμεγον παρά TirOY σφάλμα ἀγὸρείως ἀγα- 

καλέσασξαι. ταῦτα χαὶ τὰ ὕιοια δεῖ σὲ διαλαλῆσαι. 

4809. ἢ omm. AP,E || &s τέλειον] τελείως AP,E || 4810. -σιν W A || 

4812. ὡς] ὅτι P,E || οὐκ ἐστὶ MAP,E, οὐκέστιν W || 4813. ὁρμῆσαι P,E || 

μᾶλλον om. Meursii codex et P, 

διὰ τάχους ποιῇς αὐτό, ἐπειδὴ cov βοαδύνεις, τοσοῦτον γένονται χαὶ οἱ στρατιῶται δειλό--: 

τεροι καὶ οἱ νιχήσαντες τολμηρότεροι. 

21. ἁρμόζει γάρ, ὦ στρατηγέ, πρὸ τοῦ καταϑϑυυμῆσαι τελείως τὸν στρατόν, ἵνα 

παραινέσῃς αὐτοὺς διὰ τῶν ἀρχόντων τῶν ταγμάτων xci τῶν δεχάρ χων χαὶ τῶν πεντὴ- 

κοντάρχων xci εἴπης πρὸς αὐτούς, ὅτι ἄρτε χαιρὺς οὐχ ἔστιν εἰς τὸ δειλεάσαι, ἀλλὰ 

μᾶλλον εἰς τὸ ὁρμῆσαι κατὰ τῶν ἐχϑρῶν καὶ τὸ γενόμενον παρά τινων σφάλμα διορϑώ.-- 

σασϑαι ἀνδρείως. ταῦτα καὶ τὰ ὅμοια ἁρμόζει σὲ πρὸς τὸν στρατὸν διαλαλῆσαι. 

2154, ζψαταρυαϑυμῆσαι C ; cf. 2100. 

4810 

4815 
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) / Qa. M 25 Y » . 2* we - Y J / 

αἀναχκαλέσασξαι. καὶ ci μὲν ἔστιν ἑλετὶς τοῦ δια δημοσίας qt 00.- 
^c » , - 5 , ^u / t - 

τάξεως ἀναμαχήσασδαι, τῇ εἰρημένη τάξει ygnoaoSot. ei δὲ τοῦτο 
» , P - : - - 3 

ov προβαίνει, συμιρερύντως δεῖ xarorOLuGr τῶν κινδύνων. καὶ εἶ 
᾿ / € , / /v ᾿ - ce 

Uu φεζοί εἶσιν οἱ νικήσαντες ἐχῶροί, σπεύδειν μετα τῶν immor 
', £ A ? | , 2f - ΗΪ , 

εὐτάκτως τὰς αἀγαχωρῆήσεις TOL μεταστάσεις τοῦ Ῥοσσάτου ἐχείγου 
2 J.25 S. ᾿ ES EN. 2 ) 2] , ἘΤΟΥ ΕΣ E ἀσγαλῶς ποιεῖσξι αι καὶ μὴ ἀναμένειν. εἶ δὲ καβαλλάριοιν "t ὠσί; 

SE ET I LE -. - D 3 ; ὦ. ἢ n 
ἢ Σχύξαι, μάλιστα τῶν περισσῶν καὶ βραδυτέρων ἀλόγων καὶ 

CONSTITUTIO XIV. 

22. Καὶ εἰ μὲν ἔστιν ἐλπὶς τοῦ διὼ παρατάξεως 
δημοσίας τὴ; μάχην ἀγαχαλέσασξαι, τῇ προειρημἕγῃ 
μεσόδῳ τῆς τάξεως χρήσῃ. εἰ δὲ τοῦτο OU προβαίτγει, 
δεῖ συμφερόγτως τῶν xirÜUrOr χατατολμιαγ. 

23. Καὶ εἰ μὲν πεζοί εἰσι» οἱ νικήσαντες ἐχϑροί, 
σπουδάζει» μετὰ TOY ἵππον εὐτάχτως τὰς ἀγαχωρήσεις 
ἤτοι μεταστάσεις τοῦ φοσσάτου ἐχείγου ἀσγαλῶς 
ποιεῖσξαι xol μὴ ἀγαμέγει). 

24. Et δὲ χαβαλλάριοι ὦσι», μάλιστα TOY περισσῶν 
καὶ βαρυτέρων" ἀλόγων; xci πρα) μάτω» δεῖ περιᾷφρο- 

4816. ἔστι’ AP,E, ἐστιν MW || 4817. πρ εἰρημένη W || 4820. εἰσὶν 

MAP,E, εἰσὶν W || 4822. ἀναστάσεις Meursii codex || x«i ἀσφαλῶς AP, || 

4824. εἰσὶ P, EF. 

99. zai εἰ μὲν ἔστιν ἐλπίς, ἵνα ιιετὰ δημοσίου πολέμου διορϑώσῃς τὴν πρώτην 

τροπήν, ἵνα ποιήσῃς εἰς τὰς παραταγὰς τὴν μέϑοδον ἐχείνην, ἣν προείπομεν. εἰ, δὲ οὐχ 

ἐνδέχεται γενέσίγαι δημόσιον πόλεμον, rórs συμφέρει ἀποτολμῆσαΐ os εἰς κινδύνους. 

28, zai εἰ μὲν εἰσὶ πεζοὶ οἱ νιχήσαντες ἐχϑροί, ἵνα σπουδάσῃς μετὰ τῶν ἱππαρίων 

τοῦ μετασταϑῆναι ᾿ἂἀπὸ τοῦ τύπου ἑκείνου τὸ «τοσσάτον μετὰ συντάξεως χαὶ ἀσφαλείας 

καὶ μὴ ἀναμένῃς. 
94. εἰ, δ᾽ εἰσὶ καβαλλάριοι οἱ ἐχϑοοί, ἵνα χαταφρονήσῃς τῶν περισσῶν βαρυτέρων 

2161. -σαν σὲ C. 

105 

*o [os 

*5 eo 

24. 



25. 

[p. 187. M.] 

fol. 40" 
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πραγμάτων περιγρονεῖν καὶ πεζῇ καξίστασξαι xci ἄνευ ὀλίγων 
καβαλλαρίων πάντας εἷς δύο γάλαγγας ἤτοι τάξεις {(παρατά- 

Sao 01)" ἢ καὶ iv τετράγωνον εἷς savSíov σχῆμα, καὶ μέσον μὲν 
TQ ἄλογα καὶ τὸν τοῦλδον Ρέρειν, ἔξωξεν δὲ ἔχειν τοὺς στρατιώτας, 

ὡς εἴρηται, ἐν τάξει καὶ τοὺς τοξύτας ἐξωτέρω πεζῇ καὶ οὕτω τὰς 

pd dom xai ἀγαχωρήσεις ποιεῖσξαι ἀσραλῶς. 
151 "aseo οὖν χαί, éav αἱσίως τὰ τοῦ πολέμου ἐξέλξῃ, οὐ 

! ποιεῖν habet Hec. Ambros. 

CONSTITUTIO XIV. 

rer xa πεζῇ χαξίστασξαι xc ἄγευ ὀλίγων χαβαλλα- 
ρίων πάγτας εἰς δύο φάλαγγας ἤτοι τάξεις ἢ καὶ εἰς 
δ τετράγωνο} πλιγξίου σχῆμα παρατάξασξαι. χαὶ 
uégor uir TG ἄλογα ἢ τὸ» τοὔλδον Τέρειν, ἔξωξεν δὲ 
ἔχει» τοὺς στρατιώτας, ὡς εἴρηται, ἐν τάξει χαὶ τοὺς 
τοξότας ἐξωτέρω x«l οὕτως τὰς μεταστάσεις καὶ ἀγαάχο- 
ρήσεις ποιεῖσξαι ἀσραλός. 

95. Πάλιν δέ, éav αἰσίως τὰ τοῦ πολέμου ἐξέλξῃ 
καὶ δπεοῦ βοηξοῦντος ἄρξηται ἡ vix, οὐ δεῖ τῇ 

4827. ἅπαντας A P,E || εἰς omm. P, E || 4829. Post ἢ inserunt καὶ A P, E || 

τὸ MW || 4830. IX, 17.]|| 4833. πρεπόντως AP, E || 4834. τῇ omm. Meursii 

codex et P, 

ἀλόγων καὶ πραγμάτων, καὶ ἵνα ὥφίῃς ὀλίγους καβαλλαρίους, τὸν δὲ λοιπὸν ὅλον στρατόν, 

ἵνα ποιήσῃς πεζὸν εἰς δύο παρατάξεις | εἰς ἕν τετράγωνον πλενϑίου σχῆμα " (λέγεταε δὲ 

πλινϑίον, ὅταν διὰ τῶν τεσσάρων πλευρῶν ποιήσῃ τέσσαρας παραταγὰς τετραγώνως, πλὴν 

αἱ πλευραὶ ἵνα ἀπέχωσιν ἐξ ἴσου da' ἀλλήλων καὶ ἔχωσι καὶ λαὸν ἐξ ἴσου, ὅσους δὲ 

ἔχει τὸ μῆκος, τύσους | ὀφείλει ἔχειν xai τὸ πάχος)" καὶ μέσον μὲν ἵνα περιπατῶσι 

τὰ ἄλογα καὶ τὸ τοῦλδον, ἔξωϑεν δὲ ἵνα περιπατῶσιν οἱ στρατιῶταε μετὰ συντάξεως 

οὕτω xai οἱ τοξόται πάλιν ἐξώτερα " καὶ οὕτως ἵνα ποιῇς μετ᾿ ἀσφαλείας τὴν μετάστασιν 

xci ἄνα χώρησιν τοῦ στρατοῦ. 

25. πάλιν δέ, ἂν ἔλϑῃ καλῶς Ó πόλεμος πρὺς ἡμᾶς xci τοῦ ϑεοῦ βοηδϑοῦντος ἄρξηται 

2169. ἐξίσο. O || ἐξίσου C || 2170. Verbi τόσους tantummodo « potest distingui in C || ὀφείλεις O || 

2172. οὕτως C || οὕτω C. 

bi κ' Rag 
E ΠῚ "ἢ "ud 
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- - A , ^ , b “ὡ ἘΦ € « » , ^ 5 / 

δεῖ τῇ ὠϑῆσει καὶ μόνῃ ἀρκεῖσδαι, ὡς οἱ ἀπειρόκαλοι, uj εἰδότες 
/ - - » - / M / 

χρήσασξαι τῷ καιρῷ, ἀκούειν βιλοῦντες νέκα καὶ μὴ ὑπερνέκα 
" , V ' , N - . - - , 

&rQidóaot (xa gor xai)! “είζοτα δια τῆς ἐνδόσεως τοῦ καιροῦ κάματον 
^ 23) t$ € M ͵ s M c - ^c Je«4 WV - 

καὶ ἀδηλον riv μέλλουσαν ἔχβασιν» ἑαυτοῖς κατασχευάζοντες, ἀλλα δεῖ 
2 , - ^ 2 - Ν M , 

ἐπιμένει» τῇ τοῦ PycQOÓ τελείᾳ καταλύσει. εἶ δὲ ἕν οχυρώματι 
/ ? » » - - , Ξ E a 

καταφεύγει, σπεύδειν ἢ χειρὶ ἢ τῇ τῶν λιπόντων εἰδῶν τοῖς ἀνξ ρώ- 
2^ - LE '"- - 2) (7 , ΕΝ υ 

τοις ἢ τοῖς ἀλόγοις παραφυλακῇ στενοχωρεῖν αὐτὸν μέχρις 1) τελείας 

|! Rec. Ambros. exhibet: καὶ ἐκ τοῦ ἐνδιδόναι τοῖς ἐχθροῖς τὸν καιρόν. 

CONSTITUTIO XIV. 

ΟΣ ἥσει καὶ «(γη ἀρχεῖσξαι ὡς ἀπειροχάλους, μὴ εἰδότας. 
χρήσασξαι τῷ χαιρῷ, ἀλλὰ ἀχαίρως ἀχούει» φιλοῦντας 
T0 rixa καὶ μὴ ὑπερνίκα καὶ ἑγδιδόντας σφαλε- 
ρῶς (xoa o) xai μείζογα διὰ τῆς εγδόσεως τοῦ χαιροῦ 
XOT OT ἐπισωρεύ οὐτας xci ἄδηλον τὴ» (μέλλουσαν 

ἔχϑασιν ἑαυτοῖς χατασκευάζογτας, ἀλλὰ oit τῆ του 

ἐχξροῦ τελείᾳ καταλιΐσει ἐπιμέγει». 
26. Εἰ δὲ er ὀχυρώματι καταφεύγει, σπουδάζει» 26. 

» DIN » SN - / SQ d - 3 c / b 

ἢ χειρὶ ἢ διὰ τῶν λιπόγτῶν εἰδῶν τοῖς ἀγρώποις ἢ 
- 2. . : t ADS - "i - 9 

τοῖς ἀλόγοις [διὰ] παραφυλακῆς στεγτοχωρεῖν αὐτὸν 

4885. Verbum ἀπειροκάλους omm. AP,E || γινώσκοντας A P,E || 4839. 

κόπον καὶ κάματον APP,HE || ὑπομένοντας A.P, E || 4840. κατασχευάζοντες P,E || 

4842. σπουδάζειν χρὴ AP,E || 4848. ἢ διὰ δυνάμεως ἢ διὰ τῶν λειπόντων 

A P,E || 4844. διὰ seclusi. 

γίνεσϑιαι 5 νίχη, οὐχ ὀφείλομεν ἄρχεῖσϑιαι εἰς τὴν τροπὴν μόνην, οὐδὲ φαίΐνεσϑαι, ὅτι 

ἀπειρίαν ἔχοιιεν τοῦ καλοῦ, ἕως ἔτι εὕρομεν καιρόν, οὐ γινώσχομεν, πῶς ὀφείλομεν διοική-- 

σειν αὐτόν, ϑέλομεν ἀκαίρως ἄχούειν ἢ παραδέχεσθαι τὸ víx« καὶ μὴ ὑὕπερνέκα 

χαὶ ix τούτου ἵνα ἐνδιδῶμεν zeli φέρωμεν εἰς ἑαυτοὺς περισσότερον κόπον καὶ ποιήσωμεν 

ἄδηλον τὴν ἔχβασιν τοῦ πολέμου, ἀλλ᾽ ἁρμόζει, ἵνα περιμένωμεν μέχρι τελείας καταλύσεως 

τοῦ ἐχϑροῦ. 

26. ἂν δὲ εἰς ὀχύρωμα καταφύγη, ὀφείλομεν σπουδάζειν ἢ ἀπὸ δυνάμεως ἢ ἀπὸ τοῦ 

χρατῆσαι τὰ λείποντα εἴδη εἰς τοὺς ἀνϑρώπους ἢ εἰς τὰ ἄλογα τοῦ λαοῦ αὐτοῦ διὰ παρα- 

2175. Vocabuli τροπὴν syllaba tantum 3» potest distingui in C || 2178. ἑαυτοὺς] cf. Psaltes p. 196. 
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αὐτοῦ καταλύσεως ἢ ἐπωρελῶν συμφώνων, καὶ μηδὲ ἐχλύεσοξαι τῇ 
ὑλίγῃ τοῦ τόπου ὠξήσει, μηδὲ ἀμελεῖν τῆς τοῦ ὅλου πράγματος 

ἐχθάσεως δι᾿ ὀλίγην καρτερίαν μετὰ τοσοῦτον χάματον καὶ τὸν 
ἐχ τοῦ πολέμου xírdvror, ἐπεὶ καὶ (ἐπὶ) ξήρας τὸ παρὰ μικρὸν 

ἰσόν ἐστιν τοῦ μηδενός. μήτε μὴν περιργρονεῖν τῆς τῶν στρα- 

τιωτῶν εὐταξίας ἀπὸ νίκης μάλιστα, * xgSoc περὶ τάξεως 

CONSTITUTIO XIV. 

, ΄ 3 - ΄ EJ - € - 

“έχρι τελείας αὐτοῦ καταλύσεως ἢ ἑπωφελῶν ἡμῖν jtr0- 4845 

daos ἐὰν REV ABERCEU FR uM Us bey T3 2 ueror Ovugoror χαὶ μηδὲ cxAveOzoa τῇ λίγη OXQOG, 

“ηδὲ αμιελεῖν τῆς τοῦ πράγματος ἐχβάσεως δι᾿ ὀλίγην 
καρτερίαν utt τοσοῦτον πόγοῦ χαὶ χάματον xdi 
μετοὶ τοσοῦτον £X τοῦ πολέμου xirÓvror, ἐπεὶ xad ἐπὶ 
TOU κυγηγίου τὸ παρὰ μιχρὸν αγτὶ TOU μηδε- 
γὸς ἔσται. 

ge 21, Mijrt LE mégupiporeir της Tor στρατιῶτῶ» 
εὐταξίας ἀπὸ τῆς γίκης μάλιστα, ἀλλὰ συγτετα) μέγους 
Oux&tY καὶ μετὰ ἐπιστήμης καὶ γουγεχίας ἐπισκοποῦντα 

4846. μὴ P,E || Verba τῇ ὀλίγῃ .... 4847. δι᾽ ὀλίγην om. P, || 4847. 

τοῦ τέλους τοῦ πράγματος A E || 4852. μήτε δὲ A, μηδὲ E, μὴ δὲ P, || κατα- 

φρονεῖν P,E || 4854. νουνεχίας, φρονήσεως AP, Ε΄. 

καϑισμένου αὐτοῦ στενοχωροῦμεν, ἕως οὗ τελείως xcrcAvéhn, ἢ (ve ποιήσωμεν μετ᾿ αὐτοῦ 
: ; d : ι z - LEY ᾿ : 

πρὸς ὠφέλειαν ἡμῶν. καὶ οὐ πρέπει χατα χαυνοῦσϑαι ἡμῶν, ἐὰν ὀλίγον τροέννωμεν τὸν 
2 ao CERE 24! 5 » t ^ 4 - " H | «τ a - , 

ἐχϑρόν, οὐδέ, en ns UTOUELVGLEV rTOGOUTOV Χχύπον X«L χένδυνον ἅἅπὸ TOU πολέμου, 2185 

ὀφείλομεν ἀμελεῖν τῆς συμπληρώσεως τοῦ πράγματος διὰ τὸ μὴ χρατερῆσαι ὀλέγον, ἐπειδὴ 
ιν * " - - TAA " » 42 ᾿ , : 3 ^ . 

καὶ εἰς τὸ χυνήγιον ἂν χοπόϑῃς πολλά, εἶτα ἀμελήσεις xci ob σιράξεις τὸν χοῖρον ἣ τὸν 

ἔλαφον ἢ ἁπλῶς ἄλλο ζῷον. τὸ παρ᾽ ὀλίγον, ἐκεῖνο χαὶ τὸ οὐδὲν. 
o7 2 3 r ^ ^ - ; » m " - - ^ 
21. «gp ov δὲ σὺν ἁεῷ vtXnooutv, οὐκ ὑφειλουσιν 0L. στρατιῶται ztEDUpEOOVELP τὴν 

͵ 2 Sus ν *»*3 * * , M - LU 

σύνταξιν αὐτῶν x«l ἀτάκτως διώχειν, ἀλλὰ στρατηγὺς μετὰ ἐπιστήμης x«i προσοχῆς ἵνα 

2185. ἀφῆς C || 2187. ἀμελήσης C || 2188. παρολίγον C || 2189, ἀφοῦ C, 

2190 

T » 

We 
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γέγραπται. οὐκ ἀρκεῖ αὕτη μόνη εἷς ἀσράλειαν ἰδίαν ἢ βλάβην 

τῶν ἐχξιρῶν, αλλὰ μετὰ τὴν τοῦ Sto βοήδειαν καὶ ἡ τοῦ στρα- 

τηγοῦ διοίκησις ἀγαγκαία καὶ πρώτη τυγχάνει. δεῖ τοίνυν τοῖς 

καιροῖς καὶ τοῖς τόποις ἁριοδίως κεχρήσξαι καί, égv δεδοκίμασται 
τοῦ πάντως δοξῆναι πόλεμον δημόσιον, πάντα χρὴ σκοπεῖν καὶ 

τόπον ἐπιτήδειον γυμγόν τὲ χαὶ ὁμαλὸν διὰ τοὺς χοιτάτους καὶ 
M , i] VETE ^ ) ' 4 , - 

tuj tL OrOr T6. δεξιὰ καὶ αἀρθιστέερα καὶ ΩΤ ἐξ 0) σπροέρξονοαν καὶ 
. b A - Ly, - p / 

σχούλκυν ἔχειν απὸ δίο καὶ τριῶν μιλίων τῆς παρατάξεως μέχρι 

CONSTITUTIO XIV. 

(cirau) τὸ» στρατηγὸν τὰ δέοντα. oUx αἀρχεῖ γὰρ δύγα- 
LG ÓYQ &G ἀσφάλειαν (iar ἢ ϑλάβην TOT ἐχξροῶγ, 

«ἀλλὰ “τὰ τῇ} τοῦ Ξεοῦ ϑοήπειαν καὶ ἡ τοῦ στρατηγοῦ 

διοίκησις ἀγα) καία xci πρώτη τυγχάνει 
28, Hoézxor σε QUT, ὦ στρατηγέ, τοῖς τὲ χαϊροῖς χαὶ 

- c ν᾽ - 2 . 

τοῖς τόποις ἁριοδίως χεχρήσπαι καί, ekr Ooxwutaong 
TOU πάττωῶς γεγέσξαι πόλεμον δημόσιον, πτάγτα σχο:τήσης 

3 Nj E j 

xal τόπο» ἐπιτήδειον γυμτόν TC χαὶ ὁμαλὸν διὰ τοὺς 
τ ταὶ 9 

χογταράτους xG tu uóror τὰ δεξιὰ xol ἀριστερὰ xai 
2 - / - JE 9 - 

ὁπίσξια μέρη προερευγὰν δεῖ xol «πὸ δίο καὶ τριῶν 

4855. Inserendum censui &vet || 4857. τὴν. . . . βοηϑείας A, τῆς... .. 

βοηϑείας P,E || 4858. ἄναγκαια W, ἀναγκαῖα M A P, || 4859. σὲ] post χεχρῆσ- 

Ja. (-68ai) habent A P, E || οὖν ἔστεν P, || 4861]. πάντως] πάλιν A.P,E || 6xo- 

πήσεις A.P,E || 4864. f P,. 

σχοπῇ “τὰ δέοντα. οὐκ doxsi γὰρ δύναμις μόνη εἰς ἀσφάλειαν ἰδίαν ἢ εἰς βλάβην τῶν 
3 - 2 ' ^ * - Ὁ ^C xc Ὁ Ὁ Y , , ^ 
ἐχϑρῶν, ἀλλὰ μετὰ τὴν τοῦ ϑεοῦ βοήϑειαν χαὶ 5 τοῦ στρατηγοῦ διοίκησις πρώτη καὶ 

ἀναγκαῖά ἔστι. 

28, διὰ τοῦτο πρέπον ἐστίν", ἵνα xci πρὸς τοὺς καιροὺς χαὶ πρὸς τοὺς τύπους ἄρμο-- 

Oboe ποιῇς καί, ἂν διακρίνης, ὅτε συμφέρει ποιῆσαι πόλεμον δημόσιον, ἵνα σχοπεύσῃς χαὶ 

τόπον ὁμαλὸν καὶ ἐπιτήδειον διὰ τοὺς χκονταράτους, ἵνα προερευνήσης οὗ μόνον τὰ δεξιὰ 

καὶ ἀριστερὰ καὶ τὰ ὀπίσω μέρη, ἀλλὰ xci απὸ δύο x«i τριῶν ἡμερῶν τῆς παραταγῆς, 

98. 

[p. 188. Μ.] 
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πέρατος τοῦ πολέμου, ἀλλὰ καὶ τοὺς προκειμέγους τόπους, μήτως 

E. εἰσὶν ἢ δόλος τις πρόκειται. : 

Er δὲ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ πολέμου, ὡς εἴρηται, τῶν σκουλκῶν Ἢ 

ΑΝ 00] ἕωϑεν χατὰὼ τῶν τεσσάρων HQ τοῦ τόπου, ἔξξα L 

ἡ συμβολὴ γίνεται, ἀπὸ δύο καὶ τριῶν μιλίων ἕν διπλαῖς σχούλκαις I 
παραγγέλλεσξαι αὐτοὺς μὴ μόνον πρὸς τὴν τῶν ἐχϑρῶν κίνησιν . 

ἀποβλέπειν καὶ μηνύειν, ἀλλὰ xal πρὸς τοὺς Ξέλοντας προσρυῆναι, "a 

CONSTITUTIO XIV. .— i: 

ἡμερῶν» τῆς παρατάξεος, μέχρι τοῦ πέρατος τοῦ STOÀÉLLOU, dens f 
ἀλλὰ xal TOU ς προχειμέγους τόπους ψηλαφάν, μήξτοτὲ | 
λάκκοι εἰσὶ» ἢ αι 'τογτεῖς 7 OU γμέγοι ὴ ὑόλος τις ἄλλος i 

πρόχειται. E 

29. Κατὰ δὲ τὴ» τοῦ πολέμου ἡμέραν, ὡς ro 
εἴποιιεγ, τῶν QuyAOr προεξερχομέγωγ. ἅμα πρῶωϊ εἰς se 
τέσσαρα né TOU τόπου, ἔγξα ἡ συμβολὴ γίγνεται, ἀπὸ : 
δύο xai τριῶν “ελίων ἐν διπλαῖς σίγλαις au y Aer 
αὐτοὺς μὴ MÓYOT πρὸς ΤῊ» TOY exor ΧίΡη σι} ἀπο- 
βλέπειν χαὶ μηγύειγ, ἀλλὰ καὶ πρὸς τοὺς Ξέλογτας : 

4865. τοῦ π.) συμπληρώσεως AP,E || προκειμένους ego, παρακειμένους 

MWAP,E, περικειμένους Meursii codex || 4867. ὦσιν P, ἘΦ || ὀρυγμένοι (cf. 

Psalles p. 207. M, ὦρυγμενοι W || vis MWEP, || 4870. πρωΐ omm. P,E || 

4872. 9 P,E 
à 

ἕως ob τελειωϑῇ ὃ πόλεμος " ἵνα δὲ ψηλαφᾷς καὶ τοὺς παρακειμένους | τύπους, ἵνα μήποτε 

λάχχοι ὦσιν ἢ αὐτοφυεῖς ἢ ὡρυγμένοι ἢ ἄλλος τις δόλος. ' 

99, εἰς δὲ τὴν ἡμέραν τοῦ πολέμου, ὡς ἄνω εἴπομεν, ἵνα ἐξέρχωνται τὰ χὺ πρωΐ 2:0 

[ταχὺ] αἱ βίχγλαι διπλαῖ ἀπὸ δύο καὶ τριῶν μιλίων εἰς τὰ τέσσαρα μέρη τοῦ τύπου, εἰς 

ὃν μέλλει γενέσϑαι ἡ συμβολὴ τοῦ πολέμου, xci ὀφείλουσε παραγγέλλεσϑαι αἱ βέγλαι, * 

ἵνα μὴ μόνον ἀποβλέπωσι πρὸς rhv κίνησιν τῶν ἐχϑρῶν xci μηνύωσιν, ἀλλὰ x«i πρὸς 

2304, ἄλλός τις C || 2200. ταχὺ proscripsi. 
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€ 35 5M - S MG - , 2 - CY. ' E ' ) / 

ὡς εἶχος, τοῖς ἐχξιροῖς συνέχειν. ἕντεῦξδεεν q0Q καὶ τοὺς ἀπογεύ- 
2 - - c , , ' 2 - z - 

yorrae £x τοῦ στρατοῦ ῥαδίως κωλύουσι καὶ τοὺς Cx τῶν ἔχξρῶν 
* ) - 9 , c » Y 

Bovkou£rove προσρυῆναι καὶ ἐπιφερομένους, ὡς εἶχός, εἰδὴ μετα 
) ς ν Y E c τ γ ᾿ / 
ἀσγαλείας ὑποδέχονται εἰς TO μὴ ἐπηρεάζεσξαι αὐτοὺς παρά TL TOT 4 ( IS 

- 2 , 

κακῶν GrizQosor. 
SM, P ' M M » C. ΄ - LM 14. Χρὴ δὲ τοὺς κατὰ τὰ ἔμεροσξδεν μέρη τῆς παρατάξεως 
S é iy L N ἢ 

CONSTITUTIO XIV. 

- j m 5 - P 3 - ^ , 

προσρυήῆται, ὡς εἰκός, τοῖς ἐχξροῖς ἀποσχοπεῖν καὶ συγέ- 
3 2 “ ^ p2. EIC 

χει» αὐτούς. ErrtÜSET γὰρ καὶ τοὺς ἀστοφϑύγοντας 
2 - - € ΄ , ^ 2! - 

€x τοῦ στρατοῦ ῥαδίως χωλιίουσι καὶ τοὺς 6X TOY 
ἐχξρῶν ϑουλοιέγους προσρυῆγαι xol ἐπιφεροιέγους, ὡς 

) / N V M AZ 9^ . ! c 34 3 M 

ειχὸς, εἴδη τιτὰ μετὰ QOpaAtiag ὑποδέχονται εἰς TO 
2 to c 3 / € 3 

up ἐπηρεάζεσξαι αὐτοὺς παρά TITOT X(XOY ἀγξρώπογ, 
LESS TER NDA ST παι ΟΕ uS Soc P EM διτὲρ χαὶ ἀεί σὲ χρὴ παραγυλάττει» εἰς τοὺς προσβει 

, / e c ^ , 

yorrag μετά τιῦῶν πραγμάτων τῇ ἡμιἑτέρᾳ πολιτείᾳ, 
3 € ^ vH 

ὡς ἀγαγκαῖον χαὶ δίκαιογ. 
€ $e ' P e ΓΑ - /c 3 

30. Ot δὲ κατὰ τὰ ξιιπροσξεν μέρη τῆς παρατάξεως 

4875. προσφυγεῖν A.P,E || 4875— 4876. συνέχειν apud. Urbicium — προσ- 

ἔχειν ; apud. Leonem — zez£rew, quod exhibent AP,E || 4877. ῥαδίως] cf. app. 

ad 490.; εὐκόλως A P,E || κωλύουσιν W A || 4878. προσφυγεῖν A. P,E || 4879. 

πράγματα A.P,E|| 4880. παρατινω» M, παρατινῶν W || 4881. χρήσε A || 4882. 

ετατινῶν M W. 

' , - 5 1 3. . e 244 ' E 5 , 2 , 
τοὺς ϑέλοντας zxQoOqvysür εἰς τοὺς ἐχϑροὺς ἕνα ϑλέπωσι καὶ χρατῶσιν αὐτούς. iz τούτου 

D 4 , 2 , οι “Ὁ - " 
γὰρ εὐκόλως κωλύουσι καὶ τοὺς ἀποφεύγοντας ex τοῦ στρατοῦ καὶ πάλεν, ἂν προσφεύγωσί 

τινες εἰς ἡμᾶς ἀπὸ τῶν πολεμίων χαὶ βαστάζωσι πράγματά τινα, ὑποδέχονται: αὐτοὺς αἱ 
, ? E , ^ ^ s 5 - 3 ^ , —- 2 ͵ 

βίγλαι μετ᾽ ἄσιαλείας πρὸς τὸ μὴ ἐπηρεασϑῆναι αὐτοὺς παρά τινων κακῶν ἄνϑοώπων. 

τοῦτο δὲ ἀεὶ ὀςρείλεις παραφυλάττειν εἰς τοὺς προσ φεύγοντας μετά τινων πραγμάτων 

τῇ ἡμετέρᾳ πολιτείᾳ, τὸ μὴ ἐπηρεάζεσϑαι αὐτοὺς παρά τινας, ἐπειδὴ ἀναγκαῖόν ἐστι 

καὶ δίκαιον. 
f , - - ^ 

30. oí δὲ βιγλεύοντες εἰς τὰ ἔιμπροσϑεν μέρη τῆς παραταγῆς περιπατείτωσαν (xci 

2210— 221. -σι τινὲς C || 2211. -α τινὰ C || 2213, παραφυλάττων C || 2214. τινὰς C || -ov ἐστὲ C || 

2216—2217. x. 00. ego inserui. 

20 

30. 

cc. 1315. 1316. 

Lami. 
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ν ΄ “ c. - - - " - E 22 sf 

OXOUAXCUOYTOC μέχρις trOC σαγιττοβύλου τῆς τῶν ἔχξρῶν παρα- —— 
t » c - 2vj£ - € - » v 

τάξεως ἔμπροσξεν τῆς ἰδίας περιπατοῦντας οδηγεῖν, Lue 1j jócaut 

εἰσὶν ἐπιτηδὲς ὀρυγεῖσαι ἢ (rego: ὁόλος μεμελέτηται παρὰ τῶν 
ἐχξρών, καὶ ἀναστέλλειν τοὺς ἰδίους εἷς τὸ μὴ ἀδοκήτως περιπίπτειν. 

δεὶ δὲ ἐν τοῖς ἀναγκαίοις τύποις καὶ καιροῖς μη κότον ἁπλᾶς TOC 

σχυύλκας κατὰ τῶν αὐτῶν τύπων ποιεῖσξεαι, ἀλλὰ καὶ OtstÀd, ἵνα 

τῆς μίας, ὡς eixOc, γριπιξομένης τὴν μετ᾽ αὐτὴν μὴ διαλάϑῃ. καί, 

CONSTITUTIO XIV. 

uM TL Maroc. oo ov GET CREE DAS. ϑιγλεύογτες ἄχρι ἑγὸς σαγιττοβόλου τῆς TOT ἐχξρῶλ 
frm » T * * 2 M * 2 ἐξ » LI ' παρατάξεως ἔιιπροσξεν τῆς ἰδίας περιπατείτωσαν xal 

ες A » : e / Fo 4 

ὁδηγείτωσαν, μήτως, ὡς εἴρηται, γόσσαι ἤγουν 0QU; aT. 
) » €! ν * ΄ , - , 5 c - 

ΟἽ} ἢ ἕτερος δόλος μειιἐλέτηται παρὰ TOY | €YZ00T 
' 2 "ὦ A ES 2€ 

xa «ἀγαστέλλει» τοὺς ἰδίους εἰς TO «ἡ ἀδοκήτως πέρι- 

πίπτειν. 
€ 2." - P / - 

81. Δ} γὰρ τοῖς ἀγταγκαίοις τόποις χαὶ καιροῖς μὴ 
ς » » . - $ - 

“όγον, ὡς εἴρηται, ἁπλᾶς βίγλας κατὰ τῶν αἰτῶν ποι- 
- 3-4 ^ . € € e" - € » ΄ a 

εἴσξαι, ἀλλὰ χαὶ διπλᾶς, ἵγα τῆς Ug, ὡς εἰκός, λαγξα- 

rouérugs τὴ» ἑτέραν um διαλάξηῃ. 

4885. σαγιτοβόλου A P,E, sed in A m* addidit || 4887. ὁδηγήτωσαν M W || 

qóóóct ἤγουν omm. AP,E || 4887. 4888. ὀρύγματα (ὀρυγματαὰ W) εἰσὶν MWA, 

ὀρύγματα ὦσιν P,E || 4891. $ 31.] C£. XVII 101. (Mgn) || Paragraphi 31 et sqq. 

in P,E inscribuntur περὶ βιγλῶν (βίγλων E) || 4891. οὐ A || ἁπλᾶς (ἁπλὰς P, 

ἁπλῶς E) [3ἰγλαςὼς εἴρηται A P,E || ἁπλὰς MW || κατὰ τὸν αὐτὸν τόπον ποιεῖσϑαι 

χρή AP,E || 4898. διπλὰς W AP, || 4898 ---4894. ἵνα, ἐὰν τὴν μίαν, ὡς εἰκός, 

λάϑωσιν οἱ ἐχϑροὶ AP,E || 4894. διαλάϑωσι (-ἰν A) AP,E. 

ὁδηγείτωσανν τὴν ἰδίαν παραταγὴν καί, ἂν εὑρεϑῶσιν ἢ ὀρύγματα ἢ ἄλλος δόλος ἀπὸ τῶν 

ἐχϑρῶν, ἵνα ἄναστέλλωσι τὴν παραταγὴν πρὺς τὸ μὴ περιπίπτειν εἰς αὖὗτά, ὡς οὐχ ἐλπὲ- 

ζουσεν. i 

3l. εἰς γὰρ τοὺς τύπους xci τοὺς χαιρούς, xov πρύχειται ἀνάγκη, οὗ μόνον ὀφεί- 

Aovot μοναπλαῖ βίγλαι γίνεσλαι, ἀλλὰ xai διπλαὶ εἰς τοὺς αὐτοὺς τόπους, ἵνα, ἂν λάϑωσι 

τὴν μίαν βίγλαν οἱ ἐχϑροί, τὴν ἑτέραν μὴ λάϑϑωσιν, 

4885 

4890 

2220 

x 
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ddr ἕτοιμεός ἔστιν ἡ τάξις καὶ ὁ τύπος ἐπιτήδειος, μὴ ἀγαμέγειν 

τοὺς ἐχξρούς, ἵνα μὴ προκαγογίζωσιν καὶ μεδοδεύωσιν τὴν τάξιν, 

ἀλλ᾽ ἀσρβαλῶς ὑριιᾶν καὶ ἐπιτίξεσξαι αὐτοῖς. 

1ὅ. Ei μέντοι ὑπέρξεσιν ἔχει, ὡς εἶχός, τὰ τῆς συμβολῆς διά 
τινὰς εὐλόγους αἱτίας, ἀναγκαῖόν ἔστι» τὴν δευτέραν μάλιστα Ew 
9 ia c ) [122 s Ls ^ 24 / 

ἕν ταῖς εὐρισκοιέναις DÁGIC ἢ τοῖς κοιλοτέροις τόποις Ost Ser κρὺ- 

CONSTITUTIO XIV. 

- 2 €! 954 - 

92. Ka, éàr δτοιμιός ἐστί» ἢ τάξις χαὶ OÓ τόπος 

ἐπιτήδειος, (ἡ αἀγαμέγει} τοὺς ἐχξροὺς &r τῇ συμιβολῇ, 
, no L3 : - / E o 3 

(ry μὴ xaroritoct x«i μεδοδεύίωσι τὴ» τάξιν, ἀλλὰ 
SEEN 2 ς PEE ἀσφαλῶς ὁριιάγ καὶ ἐπιτίξεσξαι τοῖς ἐχξροῖς. 

do Op Στ TE S ΠΥ, £^ Sr e nSerIFS ; c : 99. .Ear 0& UstégSeour £y5, ὡς &ixOc, τὰ τῆς OUU- 
/ dos 35 4 3 / EJ , ΒῚ - Jf 3 Ἦν ' 

49 $047C διὰ τιτας εὐλόγους αἰτίας, ἀγα) καϊὸν ἐστι} 17)} 
M / 7: εἶς ) c 7s , (d) ^N 

δευτέραν u&ALOTG τάξιν €r ταῖς εὐὑρισκομέγαις ὕλαις ἢ 
- * / / b 14 7 / 

TOig χοιλοτέροις TÓTIOLG OTTLOZEY XQUIATCUY, ἵρα « πρὸ 

4895. ἂν P,E || -os ἐστὶν W || Omisso c6ziv P, E post τάξες exhibent ἢ || 

4897. Verba χαγογίζωσι καὶ omm. AP,E || τὴν τάξι»] AP,E addunt: xci 

καταστρατηγῶσιν αὐτὴν (αὐτῆς P,E) || ἀλλ᾽ P,E; cf. e. gr. vs. 1127. || 4899. óc 

εἰκός omm. A P, E || 4899—4900. τ. ovuf.] A P,E addunt τοῦ πολέμου || 4900. 

πον. ἐστὶν W A P,E, -ov ἐστὶ M || 4902. pjaüviéoot; AP,E; P,E addunt καὶ 

χαμηλοτέροις. 

Σ 55 — Δ S T E " ἢ 
32. εἰ δ᾽ ἐστὶ ἕτοιμος ἣ παραταγὴ χαὶ ὁ τόπος ἐπιτήδειος, μὴ ἀνα μένῃς τοὺς ἐχϑροὺς 

εἰς τὴν συμβολὴν τοῦ πολέμου, ἵνα μὴ καταστο άζωνται τὴν παραταγήν σου χαὶ πρὸς αὐτὴν 
ΟΣ SE ΚΟ S 344 3473 DRE vSs PD LC ENICSSUE TOS 

2225 ἐπιτηδεύωνται χαὶ ἐχεῖνοι, ἀλλὰ μετ᾽ ἀσφαλείας ἀποχίνει χαὶ ἐπίπιπτε αὐτοῖς. 

ΠΘ τες δὲ 

αἰτίας; ἀναγκαῖόν ἐστιν, ἵνα τὴν δευτέραν παραταγήν σου χρύπτῃς ὄπισϑεν εἰς τὰ εὕρισ-- 

ἔχει ἀργίαν καὶ ὑπέρϑεσιν ἡ συμβολὴ τοῦ πολέμου διά τινας εὐλόγους 

τ ἜΧΟΝ m ; 3 3 j x 
χύμενα δάση ἢ εἰς τοὺς χαμηλοτέρους καὶ ἀποχρύφους τόπους, ἵνα μὴ βλέπωσιν αὐτὴν 

2223, ἐστι C. || 2227. -ον ἐστὶν C, 

33. 



[Ὁ]. 

ΕἾ 

ὃ 4. 

TT 
CONSTITUTIO XIV. ' 

πολλοῦ τοῖς ἐχξροῖς ἀκαίρως προραιγομέν 7j αὐτὴ “αξο- ἣ 
» 

δεύεται xad ἐπιβου λείεται ὑπὸ ἐγκρυμμάτον ἢ καὶ ὕπο, 
ἄλλον ἐγχειρήσεῶν κατασογίζεται. 

24. Fa δὲ περὶ ϑιγλῶν ἐμγηογεύσαμεν, δεῖ ge B 
αἰ'τὰς ὀχυρὰς ποιεῖν καὶ διαιρεῖν τοὺς διγλεύογτας, Vra. 
οἱ μὲν Ümrotou, οἱ δὲ ἐγρη) οροῦσι» χαὶ οὕτως ἐγαλ- 
λάσσογτας ἀλλήλους BuAeveur. “μὴ γὰρ πιστεύσης τινί, 
XGr ὑπόσχεσιν ποιεῖται ὅλη} τὴ» γύχτα γρηγορῆσαι 4910. 
ἄγρυτπγον" γὰρ ἐγδέχεται xai αὐτόματον UÜaYOY ἐπεῖτ 
Seir. ἔν δὲ ταῖς ἄλλαις βίγλαις, ὕτε χρεία, πάγτος καὶ Kr. 

4903. φαινομένη A, φυλαττομένη P,E || αὐτὴ ME, omm. AP, || 4903— 

4903. 4904. μεϑοδεύηται et. ἐπιβουλεύηται A P,E || ἢ om. A, καὶ omm, P, E || 

4905. ἄλλων τινῶν P, || κατασοφίζεται ego, κατασοφίζηται MW, omm. A P, Ε΄} 

4906. & 34.] Cft. XVII, 102 et 103 (Mgn ) || ἐπειδὴ δὲ P, E || 4907. ὀχυρᾶς M, áoqa- 

λεῖς AP,E l| διαμερίζειν A.P, E ||] 4908. κοιμῶνται AP,E || γρηγορῶσιν (-σι 

P,E) AP,E || 4908—4909. ἐλλάσσοντας P, ἑλάσσοντας E || 4909. ἀλλ. xci 

διαδεχομένους βιγλεύειν AP,E || ἀλλήλας" M || 4910. κὰν M W, xai P,E || 

ποιεῖται Meursii codex et P, E, ποιῆται MW A || 4910— 4911. 79. ἄγρ.] ἄγρυ- 

πγῆσαι A, ἀγρυπνεῖν P,E || 4911. xci inserunt ante γὰρ MW || γὰρ] cf. Cecau- 

menus 41, 9: ὁ πατήρ cov, γὰρ ἐροῦσι, τοιοῦτος ἦν ἐκδικητής κι τ΄ λ. 1} ἐνδέχεται —— 

γὰρ καὶ A P,E. 
᾿ 

ἀπὸ μαχρύϑεν οἱ ἐχϑροὶ καὶ ποιῶσιν ἐγχρύμματα xci ἐπιβουλὰς καὶ ἄλλας rude τέχνας 

πρὺς αὐτήν. - 2330 — 

34. τὰς δὲ βίγλας ἁρμόζει σε ὀχυρὰς ποιεῖν χαὶ χωρίζειν τοὺς βιγλίζοντας, ἵνα οἱ 

μὲν φυλάσσωσε γρηγοροῦντες, οἱ δὲ ἠρεμῶνται καὶ οὕτως, ἐναλλάσσοντες ἀλλήλους, ἵνα 

ϑιγλέξωσι. μὴ (yào) | πιστεύσης ἄλλῳ τινί, κἂν ποιῇ ὑπόσχεσιν. eee nnn 

γοηγορῇ, ἐπειδὴ ἐνδέχεται, ἵνα καὶ ἐκείνου μὴ ϑέλοντος .. αὐτόματος ὕπνος εἰς αὐτὸν 

(ἐπέλϑη). εἰς δὲ τὰς ἄλλας βίγλας, ὅτέ ἐστε χρεία, ἁρμόζει, ἵνα καὶ ὀρϑοὶ ἱστάμενοι sns 

2292. ἐναλάσυοντες C || 2233. γὰρ inserui || ἄλλον τινὰ καὶ ποιῆς C || 17 litterae madore obseuratae 
in C; item 2234. duae litterae || 2235. ἐπέλϑη inserui || ὅτε ἐστὶ Ὁ, 
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Urbicii VIP 6. Χρὴ σπουδάζειν uera, τὸν πόλεμον τὸν στρατη- σὴ t S ἢ 
^ * - ^ M Y , 2 - 

40r τοὺς πληγάτους παραμυξεῖσξαι καὶ τοὺς διαπίπτοντας ἕν τῷ 
/ - De. - 3 x er ) / - 

τς πολέμῳ TO pne ἀξιοῦν, ἐπειδὴ καὶ ὅσιόν ἐστιν καὶ saooSvuíar τοῖς 
- Cure ! í 2 N i 

ζῶσιν» ἑμετοιεῖ. 

CONSTITUTIO XIV. 

ὀρξοὺς ἱσταμένους ϑιγλεύειν. αἱ γὰρ χαπέδραι χαὶ αἱ 
ἀγακλίσεις τὰ σώματα μιαραίγουσι» εἰς ὕπτον, ἡ δὲ τῶν 

£u σχελῶν στάσις διέγερσιν τῆς διαγοίας ποιεῖ. 
35. | ̓ “γαγκαῖον δέ σοι μετὰ τὸν πόλειιογ, ὦ στρα- TM ἣν 

τηγέ, τοὺς πληγωξέγντας €r αὐτῷ τῶ» στρατιωτῶν παρα- 
“ὐυξεῖσξαι καὶ τοὺς διαπίπτογτας CT τῷ πολέμῳ ταφῆς 
ἀξιοῦν xal μιακαρίζει» διηγεχῶς, ὡς ὑπὲρ τῆς πίστεος 

490 καὶ TOT dh pr μηδὲ ΤῊ» ἑχυτῶν Conr προτιμήσαν τᾶς, 
ἐπειδὴ; καὶ ὅσιόν ἐστι» καὶ προξυμιίαν τοῖς ζῶσι» ειι-πτοιεῖ. 

r A 4913—4914. Pro αἱ γὰρ ..... εἰς ὕπγον AP,E habent: τὸ γὰρ 

καϑέζεσϑαι καὶ (P,E inserunt τὸ) ἀνακλίνεσϑαι εἰς ὕπνον τὰ σώματα κατα- 

φέρει || 4914. ἀνακλίσεις Meursii codex, ἀνακλήσεις MW || μωραίγουσιν M, 

μαραίνουσιν W et Meursii codex; cf. XVII, 103 (Mgn): ἡ γὰρ ἐπὶ τῆς γῆς 

στάσις μαραίνει τὸν ὕπνον καὶ μᾶλλον ἐγρηγόρους Ds ἱσταμένους ποιεῖ || 4914— 

4915. αἱ δὲ τῶν σκελῶν στάσεις MW || 4916. Ad ὃ 35 in mge cod. E legitur: 

περὶ τοῦ παραμυϑεῖσϑαι τοὺς “πληγωϑέντας καὶ ϑνήσκοντας ὑϑάπτειν καὶ μακα- 

ρίζειν || 4918. ἀποϑνήσκοντας AP,E || 4918—4919. τ. ἀξ. ϑάπτειν AP,E || 

4921. ὅσιον ἐστὶν MW, ὅσιον ἔστι A, ὅσιον ἐστι P,, -ον ἐστὲ E; AP,E addunt τοῦτο. 

βιχλίζωσι. καὶ γάρ, ἂν χαϑί ς ἢ πέ ὕσπερ μωραΐνεται χαὶ ἔρχεται εἰς ὕπνον. ἂν γλίζωσι. καὶ γάρ, ἂν χαϑίση τις ἢ πέσῃ, ὥσπερ μωραΐ «αἱ ἔρχεται εἰς ὕπνον. ἂν 
4A 2 7 ^ ^ Ny EF | - , στήχῃ ὀρϑός, ἔχει καὶ γρήγορον τὴν διάνοιαν αὐτήν. 

35. ἀναγκαῖον δὲ σοι τὸ παραμυϑεῖσίλαι ἀπὸ τοῦ πολέμου τοὺς πληγέντας εἰς αὐτὸν 

χαὶ τὸ ϑάπτειν ὁμοίως τοὺς ἀποθνήσκοντας εἰς αὐτὸν καὶ μαχαρίζειν αὐτοὺς διηνεκῶς, 
ς - - -- P - 2340 ὡς ὑπὲρ τῆς πίστεως ἡμῶν χαὶ ὑπὲρ τῶν Χριστιανῶν ἀποϑανόντας. τοῦτο γὰρ xci καλόν 

P τω - 

ἔστε χαὶ προϑυμίαν εἰς τοὺς ζῶντας ποιεῖ. 

2236. rig C || 2239, ἀποϑνήσκοντας]) cf. Crónert p. 49. 



36. 

37. 

158 ' | 

Urbicii VIV 15. ᾿ἡπειδὴ δὲ εὑρίσκομεν. καὶ Pauls M e í/ 

τας τοὺς ἐδινικούς, ὡς ἐπίπαν uxor τὰς ἀλλήλων. παρατάξεις y 

ὁρῶντας, ἐπισημαίνεσδαι τὴ» 'στυγνοτέραν μάλλον τῇ ὄψει ἑπιτυγ- 
χάνειν ἕν ταῖς μάχαις ἤπερ τὴν ἕν ὅπλοις λάμπουσαν, καὶ ὅτι φευδές 
ἔστι τὸ χυϑαῖον" μετὰ γὰρ τὴν τοῦ δεοῦ κρίσιν τῇ τοῦ στρατηγοῦ 2] 
διοικήσει καὶ προδυμίᾳ τοῦ στρατοῦ ὁ sÓLtuoc κρίνεται. ἀλλ᾽ οὖν 

CONSTITUTIO XIV. 

36. Εἰ δὲ xoi τέχγα αὐτοῖς εἰσι» ἢ σύμβιος καὶ τ 
φαγερόν ἐστι), ὑτι ἀγωγιζόμεγοι προξιΐμως éreAeuoz ioa, 
χαὶ ταῦτα παραμυπίας «ἀξιοῦν τῆς προσηκούσης. 

91. Ἰκπειδὴ δὲ εὑ ρίσχομεν χαὶ “ΤῸ μαίους καὶ πάν- LN 
τας τοὺς ἐξγικοι ς, ὡς ἐπίπαν titor τὰς ἀλλήλον TQ 
τάξεις ὁρώγτας, ἐπισηι μαἰγεέσξαι τὴ» στυ) TOTÉQUO μάλλον ̓  
τῇ ὄψει ἐπιτυγχάνει» ἐγ ταῖς «άχαις ἤπερ τὴν ἐν τοῖς — 
ὕπλοις λάμπουσα), κἂν τάχα ψευὸές ἔστι») τὸ χιδαῖοῦ —— 
τοῦτο. μετὰ γὰρ τῆς χρίσεως τοῦ Ξεοῦ τῇ τοῦ στρατη- um ἐξ 
γοῦ διοικήσει xoà προξυμιίᾳ τοῦ στρατοῦ ὁ πόλεμος | 

4922. εἰσὶν W A P,E || cuuviot Py, σύμβιοι E || 4993. ἐστιν W, ἐστὶν E || 

ὅτι habent codd.; cf. ed. Lamiana cum editione Migneiana || ἀπέϑανον A P, E || 

4924. τῆς προσηκ. παρ. ἀξ. AP,E || 4925. ἐπειδὴ] cf. vs. 1747. Rec. Const. || 

4926, óc ἐπὶ τὸ πλεῖστον A, ὡς ἐπιπλεῖστον P; ὡς ἐπὶ πλεῖστον E || 4926 —4927. 

1000 áEkic A, sed παρὰ a m* additum || 4928.* ἐντυχεῖν P,E, εὐτυχεῖν A || 

ἥπερ A, εἴπερ P,E || 4929. κἀν MP,E, χὰν W, xcv A || ἐστιν W, ἔστι A, 

j P,E || 49289. 4930. τοῦτο καὶ χυδαῖσον A, τοῦτο καὶ χυδαῖον P,E || 4931. 

πρ.} πολεμία P, || τοῦ στρατοῦ omm. AP,E || ὁ πρόϑυμος P,. 
: 

36. ἂν δὲ xai παιδία χαὶ γυναῖχας ἔχωσιν οἱ ἀποϑανόντες xai ὑπάρχῃ φανερόν, 

ὅτι προϑύμως ἀγωνιζόμενοι ὠπέϑανον, πρέπει ταῦτα παραμυϑεῖσϑαι, ὡς ἁρμόζει. 

37. εὑρίσκομεν δέ, ὅτε xal Ῥωμαῖοι ἅπαντες καὶ οἱ ἐϑιικχοί, βλόποντϑᾳ μαχρόΐδ)εν τὰς 

παραταγὰς ἀλλήλων, οἵαν ϑεωροῦσιν, ὅτι φαίνεται στυγνοτέρα, ἐχείνην λέγουσιν, (re εὐτυ-- 3345 

χήσῃ μᾶλλον εἰς τὸν πόλεμον παρὰ τὴν ἔχουσαν ἄρματα λαμπρότερα, κἂν τάχα ψευδὲς 
ὑπάρχῃ τὸ χυδαῖον τοῦτο. ἐπειδὴ πρῶτον j τοῦ ϑεοῦ χρίσις, εἶτα jj διάταξις τοῦ στρατηγοῦ 

σι; 
3946, ἅρματα C. £€ 

v 

- 
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y διὰ τοὺς ἐπισκήπτοντας χρή, εἰ μὲν ὗλαι ἢ κοῖλοι τόποι πρόκεινται, 
TOT στρατὸν ἐκεῖσε (30x00 peur καὶ πρὸ πολλοῦ μὴ) ἐπιδεικνύειν τοῖς 
πολεμίοις, εἷς τὸ C τρίς “ἐσξδαι αὐτόν, εἰ «ἠήπου ἔλξωσιν ἀπτὸ ἑγὸς 
σημείου ἢ δευτέρου" εἶ δὲ γυμν ὧς ἐστι καὶ καξαρὸς ὁ ἀήρ, τότε 

τὰς ᾿χασσίδας ποδὸς NN (ἢ πρὸ πολλοῦ focios αι, ἀλλὰ ταῖς 
χερσὶ κατέχεσξεααι, μέχρις οὗ ἐγγίσωσιν οἱ Py got ἀλλὰ καὶ τὰ 
σχουτάρια μικροὶ ὄντα ἔμπροσξεν κατὰ τοῦ στίξους φέρειν καὶ 

CONSTITUTIO XIV. 

χρίγεται. «ÀÀ  oUr διὰ τοὺς τὰ τοιαῦτα στοχαζομένους 
δέον ἐστίν», ὥστε εἰ UT. ὗλαι ἢ κοῖλοι τόττοι πρόκεινται, 
ἐχεῖσε τὸν στρατὸν ἀποχρύβειν χαὶ πρὸ πολλοῦ τοῖς 

55 πολει(ίοις (ἰὴ Emden ει}, ὥστε (I) χατασογίζεσξαι καὶ 
ἐπιβουλεύειν αἰ τῷ, εἰ (tov ἔλξωσι» «aO ἑγὸς 7) Oct 
τέρου σημείου. 

58, Εἰ δὲ γυμνὸς ὁ τόπος καὶ χαξαρὸς ὁ ἀήρ ἔστιν, 89. [x ex 
τότε τὰς χασσίδας παρασκευάζει} qu) πρὸ πολλοῦ , gio- 

i40 Q6lOSQu, ἀλλὰ ταῖς χερσὶ κατέχεσξαι, μέχρις ἂν ἐγγί- : 

σωσι} οἱ ἐχξροί' ἀλλὰ xai TG σχουϊτάρια “ικρὰ ὄγτα ιν. 191. X] 

ἔμστροσξεν εἰς τὸ στῆξος φέρειν» καὶ σχέπειν δι᾿ αὐτῶν 

4933. ὥστε omm. AP,E || 94e. Migne, ὕλαι codd. || κοῖλοι Migne, κοιλοι 

W, xoi2o. M, βαϑεῖς καὶ (ἢ E) χαμηλοὶ AP,E || 4984. ἀποκρύβειν] cf. Psaltes 

p. 244; ἀποκρύπτειν AP,E || 4935. μὴ prius A.P, E post (4934.) καὶ exhibent || 

4936. αὐτῶν M W, αὐτὸν Meursii codex et A || μήπω M W || 4937. μιλίου A P, E || 

4938. ἀὴρ ἐστὶν A, ἀὴρ ἐστὶ P, E || 4940. χερσὶν W || 4940—4941. ἐγγίζωσιν P, E. 

χαὶ ἣ προϑυμία τοῦ στρατοῦ ποιοῦσι τοῦ πολέμου τὴν vüxQv καὶ rhv τροπήν. ὅμως διὰ τοὺς 

στοχαζομένους τὰ τοιαῦτα πρέπει, (ve εἰ μὲν πρόχεινται δάση ij ἀπόχρυφοι xci χαμηλοὶ 

335 τύποι, ὥποχρύπτηται ἐχεῖ ὁ στρατηγὺς καὶ μὴ φαίνηται ἀπὸ μαχρόϑεν τοῖς πολεμίοις, ἕως 

οὗ ἔλϑωσιν ἀπὸ ἑνὸς ἢ δύο μιλίων. οὐδὲ γὰρ συμφέρει φαίνεσίγαε αὐτοὺς μακρόϑεν, tva 

μὴ πρὸς τὴν σύνταξιν αὐτῶν ποιῶσιν ἐπιτηδεύματα καὶ ἐπιβουλὰς οἱ ἐχϑ'ροί. 

38. εἰ δ᾽ ἐστὶν ὃ τύπος γυμνὸς xci ἀὴρ καϑαρύς, τότε μὴ παραχώρει τῷ στρατῷ, 

pn βάλλωσι πρώϊμα τὰς χασίδας, ἄλλ᾽ εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν ἵνα κρατῶσι ταύτας, ἕως 
J 3^ c EI 2! 7 

5 ob πλησιάσωσι οἱ ἐχϑροί. τὰ δὲ σκουτάρια μικρὰ ὄντα: βασταζέτωσαν ὃ στρατὸς ἔμπροσθεν 

2250. ἀπομακρόϑεν C || 2253. ἔστιν C. 



fol. 41" 

E eooíss (Ox QUstTEUP εἰς, TO παντοίως TO 

m ὀντεῦδεν Tc 2 y 
MOTOS τῶν orien. φέρειν ἕως 

λάμετειν διὰ TOY εἰρημένον": τρύπον, ἀλλὰ xo 
ὕπερ ἐπισκήπτουσιν οἱ ἐναντίοι, προκαταλι 
αὐτῶν, ὥστε εἷς δειλίαν καὶ πρὸ τῆς μάχης. 

! Legendum censeo καππίδας a eappa; vol. l. p. 99. καππίοις τς asitos. 

CONSTITUTIO XIV. 
^ 

καὶ τὰ λωρίχιχ᾽ χαὶ τὰς T κασσίδας [7]. ὄπισξεν κατὰ 
TOY ὀμιοπλατῶν φέρει». εἰ ἔχουσι. σιδηρᾶ, σχουτάρια, Ἐ 
λαμπρά, ἀλλὰ χαὶ ταὶ σίδηρα. τῶν χογταρίων ἀποχρύ- 4945 
STET εἰς τὸ παγτοίως τὰ ὕπλα, (UO er (μὴ διαλάμι- 
acr διὰ TOY εἰρημένον τρόπον, ἀλλ᾽ ὥστε καὶ, ΩΣ 
TOLOUTOU σημείου, ὅπερ σημειοῦνται οἱ ἑγαγτίοι,, e $. 
XOT GÀ MG YEOS τὰς yróuas αὐτῶν, χαὶ εἰς δειλίαν, 

καὶ πρὸ τῆς μάχης μεταπίπτει». 
: ov MER 

/. 4943. ἢ eieci || 4943—4945. Pro ἢ ὄπισϑεν ..... λαμπρὰ AP,E —— 
habent: εἰ δὲ ἔχουσι σιδηρᾶ (σιδηρὰ P,E) Gxovrágie λάμποντα ὀπίσω εἰς τοὺ ^— — 

ὠμοπλάτας (ὠμόπλατας ἘΠῚ ἀπορρίπτειν (ἀποῤῥίπτειν | A) || 4944. δμοπλατῶ — — 

W || 4946. μηδαμῶς AP,E|| μήκοϑεν δ1Ὶ διαλάμπειν ἀπὸ μακρόϑεν (ἀπο- t Ec 

μακρόϑεν AP,) AP,E || μὴ inserui ||] 4947. διὰ τὴν εἰρημένην αἰτίαν ATI 

ἄλλως t MW AP,E, ἀλλ᾽ ὥστε Meursii codex. || διὰ τοῦ (rov P) τοιούτου 

AP,E || 4948. Pro ou. οἱ ἐν. AP, ΕἸ ot ἐχϑροὶ παρατηροῦνται habent; iem | e 

continuant καλόν ἐστι (ἐστὶ E, ἐστιν Py) προκαταλαμβάνεσϑαι 2e. τ. 4. || 494 9, 

διανοίας A P,E || 4949—4950. Pro xai εἰς ὃ..... μεταπίπτειν in ARBE:. 

προκαταπλήττεσϑαι καὶ εἰς δειλίαν ἐμπίπτειν καὶ πρὸ τῆς μάχης. 

εἰς τὰ στήδϑη καὶ σχεπέτωσαν δι᾽ αὐτῶν καὶ τὰ λωρίχια xal τὰς κασίδας « Ho' 

ἐστὶ τὰ σχουτάρια σιδηρᾶ καὶ λάμπουσι, βασταζέτωσαν αὐτὰ ὄπισϑεν εἰς τὰς ὡμοπλάτας "n 

αὐτῶν" | ἵνα δὲ xoóarweot καὶ τὰ ξιφράρια τῶν χονταρίων αὐτῶν πρὸς τὸ μὴ λάμπειν. 

μαχρόϑεν ἄρμα οἷον δήποτε. καὶ γάρ, ἂν χρύπτωνται τὰ ἄρματα καὶ φαίνηται no xoi E 

ἡ παραταγὴ στυγνή, γένεται δειλέα εἰς τοὺς ἐχϑροὺς χαὶ πρὸ τοῦ πολέμου dao τοῦ τοιούτου — ϑ 

σημείου. αὐτῶν. E. 

2257. ἔστι C T τὰς] ro); C || 2259, ἅρμα et ἥρματα C. 
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